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اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

الموافق2020/1/31 :

سده م
رقآن م
ركيںیم م
ِ
رضحت ِِعرانىكآلواوالدےكاضفلئوانمبقاك مبان
رميےكوادل
ِ
الخطبة اْلولى

اْلمد لله الكري المنان ،قص علي نا ِف القرآن ن بأ آل عمران ،وأشهد أن َل إله إَل
الله وحده َل شريك له ،وأشهد أن سيدنا ونبي نا ُممدا عبد الله ورسوله ،فاللهم صل
وسلم وبارك على سيدنا ونبي نا ُممد ،وعلى آله وصحبه أمجعني ،وعلى من تبعهم
بإحسان إَل ي وم الدين.
أما بـعد :فأوصيكم عباد الله ون فسي بت قوى الله ،قال سبحانه عن عباد
الرحن(:وال ِذين يـقولون ربـنا هب لنا ِمن أزو ِ
اجنا وذ ِّرياتِنا قـرة أعي ٍن واجعلنا
لِلمت ِقين إِم ًاما)(.)1

راقیفن تلمِ االسہیم! ریمے زع م ري اھبویئ! رب ذواالجلل واالركام ےن
ِ
آلرمعان مم امہرےےئلوطبراوسهاورومنہن مايومنماور مناخدناناكہص
وسرۂ ِ
في
ك ےہ اور ماي م
ك ےہ انچہچن اراشد ےہ(:إِن
اكماب اور من انم مملى اك ذتركه م ا
مبان م ا
وحا وآل إِبـر ِاهيم وآل ِعمران على العال ِمين)(.)2ےب
الله اصطفى آدم ون ً
( )1الفرقان .74 :
( )2آل عمران .33 :

سده م
رقآن م
ركيںیم م
ِ
رضحت ِِعرانىكآلواوالدےكاضفلئوانمبقاك مبان
رمي ےكوادل
ِ

کشاہللاعتیلےنآدم،ونحاوراربا میےكاخدناناوررمعانےكاخدنان و بختنركےك
ان و امتماہجنواولںرپ تلیضفیشخبیھت ،سپ اهل Bےن آلرمعان و اےن مدن ىك
كيي
اه اور رقآن م مم ان اك ہص مبان ركےك ان ےك ذتركے
مرياا ا
دختم ميك وبقل م

م
داا اتہك مہ ان ےك مايان م م
وي ىك ادتقا م
ركن اور ان ےك االخق
 ومہ ميكوفحمظ رك م
واامعلىك مپروى م
ركن

ِ

آلِعرانےسعقيمددتوتبحمرهكواول! اہجںكتاساكوسالےہ ہك
ِ
اسابمركاخدنانےكرعموفاوررَبگر ميدهامراد ون ونےسںی؟وتاجانناچےیہہكہی
اثمیل اخدنان ،اےن رسرپ تس رضحت رمعان  ،ان ىك زوۂج رتحمہم ،ان دوونں ىك
سده م
سده م
رمي  ،م
اصزبحادى م
برضحت عي مسىٰ،اهلےكىبنرضحتزكرِ ماا ،ان
رميےك م
يم
ىك زوۂج رتحمہم  ،اور ان دوونں ےك اصزبحادے رضحت محيىٰ� رپ لمتش ےہ،
رضحت رمعان اےن زياےنےك  تہ ےڑے لا م  ،ےڑے لادب وزادہ اور اےن اخقل ےس ول
اگلےن واےل ت ہكبج ان ىك مبوى ااہتنىئ ىقتم  تہ ىہ بوروصرت اور اےن وشرہ ےك
وقحق ادا ركےن وایل ماي واف اعشراخوتن م
ت وہنجں ےن اےن رب ےس اصحل اوالد
اوراپزابكزذ ِر مياطعركےن ىكدلاىكهتسپاهل Bےن انىكاكُپر    یلاورانىكدلا

2

سده م
رقآن م
ركيںیم م
ِ
رضحت ِِعرانىكآلواوالدےكاضفلئوانمبقاك مبان
رمي ےكوادل
ِ

ِ
ارقتسارلمح وہایگ اس ےك دعب ان ىك وشرہ رضحت رمعان
وبقل مريایل()1انچہچن ان  و
ك اوراوالدىك تمعرپ دخاےئ�
ىكوافتوہىئگ سپ اوہنںےنوشرہىكوافت رپ  رب م ا
كہكانےكٹیپ
ك اوراسےكاناسنرپدموانثركےتوہےئاسابتاكزعم م ا
اكركشادا م ا
ےس مپدا وہےن واال ہچب مب اهل ىك دختم رك ےن واال وہاگ اور رہ اكم ےس ابلكل افرغ
وہركاسىكااطتعوابعدت ميك وصخمص رےہاگ انچہچن اوہنںےناسرطح ذنرياىن
ب إِنِّي نذرت لك ما فِي بطنِي محرًرا)(.)2اے ریمے رب ںیم ےن ذنر
(:ر ِّ
ياىن ےہ ہك ریمے ٹیپ ںیم وج ہچب ےہ ںیم اےس رہ اكم ےس آزاد رك ےك ریتے ےیل
پےرھگىكدختم ميكاخصرےہاگاتہكوه
وفقروھکںیگ،ي معيىوہ مپرىابعدتاور م ر
اےن مايان م م
وي مم يحيہاور اےن   م اورابعدت مم ل وہ( )3اوراوہنںےن اهل

اعتیل ےس اىنپ ذنر  و وبقل رك ےك اےن اورپ اناسن مرياےن ىك ااجتل ىك اور اےنذنراےن  و
دنسپ م
مريالىكاسرطحدلاىك(:فـتـقبل ِمنِّي إِنك أنت الس ِميع العلِيم)(.)4سپ
ریمىاسذنر ووبقلمرياےلےبکشوتبوبےننسواالرہزیچاك  مرےنھکواالےہ،ي معيىوت

( )1تفسري ابن كثري .33/2 :
( )2آل عمران .35 :
( )3تفسري الطربي .332/6 :
( )4آل عمران .35 :
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سده م
رقآن م
ركيںیم م
ِ
رضحت ِِعرانىكآلواوالدےكاضفلئوانمبقاك مبان
رمي ےكوادل
ِ

ممرىدلا وبوبےننسواال اور ممرى مب وبوباجےننواالےہ ممرا وىئ یھباعُمہلمھجترپ
م
وپسدهںیہن

()1

ریمے د مياوراالسىم اھبویئ! اهلربازعلت ورضحترمعانىك مبوى
ىك دصقدیلاور انےك م
يظ االخص اكبوخ ى  مها سپ اهل اعتیلےن ان  و انىكبلط
مريااا انچہچن ان و
ےس الضف تمعاطعىكاور ان ميك انىكرتبغےسےڑ ھركہیطع  بختن م
سده م
رضحت عي مسىٰىك ياں م
رمي� ميج اصہحل مب اطع ىك وج اےن زياےن ىك بس
ےس الضف اخوتن م
ب إِنِّي
ت ابرى اعتیل اكاراشدےہ(:فـلما وضعتـها قالت ر ِّ

وضعتـها أنـثى والله أعلم بِما وضعت)( .)2رھپ بج ان ےس ڑلىك دیپا وہىئ وت وه
(رسحتےس)ےنہکںیگلاےریمےربہیوتھجمےسڑلىكدیپاوہىئگےہاحالہکناہلل و

بوب   م اھت ہك ان ےك اہیں ایک دیپا وہا ےہ؟ رہب احل وه اهل ىك اطع ىك وہىئ  تمع رپ
بوش م
وہگ اور وشرہىك مغروموجدیگ مم اىنپ اوالدىكایھچ م
رتبىك اور اےنوچبں
ىكدمعه دھکی اھبل ںیماےنوشرہ ىك رتہبنی مباتبىكسپاىنپ یٹیب ميك  تہىہ دمعهانم
مريااا ےہ (:وإِنِّي سميتـها مريم).
 بختن م ا
ك ابرىاعتیل ےن ان اك وقلاس رطح لقن م
اور ںیم ےن اس اك انم رممیرھک دای ےہ  ،م
رمي اك بلطم ےہ  :اےن رب ىك ابعدت ركےن
( )1تفسري الطربي .330/6 :
( )2آل عمران .36 :
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سده م
رقآن م
ركيںیم م
ِ
رضحت ِِعرانىكآلواوالدےكاضفلئوانمبقاك مبان
رمي ےكوادل
ِ

وایل اور مخر م
وين  و ااجنم م
دي وایل

()1

اىس رطح ان ىك وادله ےن  تہ ىہ لازجى ےك

اسھت اهل  Bےس دلا ىك ہك وه ان ىك مب  و اور اس ىك اوالد  و شي مطاان ےكركم م
ومري
ےس وفحمظ رےهك(:وإِنِّي أ ِعيذها بِك وذ ِّريـتـها ِمن الشيط ِ
ان الرِج ِ
يم*

فـتـقبـلها ربُّـها بِقب ٍ
ول حس ٍن وأنـبتـها نـباتًا حسنًا)(.)2اور مم اوكس اور اىكس اوالد
 وشي مطاانرمدودےس،ریتىانپه مم مديوہںانچہچنانےكربےنان  ورطبقیانسح
وبقلمرياایلاوران ورتہبنیرطےقیےسرپوانڑچاھای،ي معيىاالخقىك م
اپكریگاور بلىك
سده م
اہطرت ےك ےلسلس مم م
رمي ىك اىلع اور الضف وشن وامن ىك( )3روسل اركم اك مريان

ےہ «:خيـر نِسائِها -أي :خي ر نساء أهل الدُّن يا ِف زماِنا( -)4مريم ابـنة
ِعمران»( .)5بسےسالضفاخوتن ي معيىاےن زياےنىكوعروتں ممبسےسالضف
وعرت م
رميتنبرمعانںی ،رھپ اهلربازعلتےن ان ميكانمبساور م
اپكرهيالول
ىككفااتل ممانىك
كاتہكاهلےكهگرںیماوراهلےك ىبنرضحت زكرِ ماا
مرامہ م ا

سده م
رپورشوہوجانےكاخولتاوہنںےن م
اكماب م
رميىك  تہ م
رتبىك اورانىك

( )1تفسري القرطيب .68/4 :
( )2آل عمران .37 - 36 :
( )3التحرير والتنوير .235/3 :
( )4فتح الباري .471/6 :
( )5متفق عليه .
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سده م
رقآن م
ركيںیم م
ِ
رضحت ِِعرانىكآلواوالدےكاضفلئوانمبقاك مبان
رمي ےكوادل
ِ

م
خال رهكا ابرىاعتیل اك مريان ےہ (:وكفلها زك ِريا)(.)1اور زكرِ ماا
رلاي وارگاىن اك وپرا م
سه م
ےس ِ
ولعم انہعف ،ا
رمي� ےن رضحت زكرِ ماا
ےن ان ىك رسرپیتس ىك سپ م د
سده م
االخق ہنسح ےك ےلسلس مم بوب اافتسده مكا م
درح م
رمي اهل ىك
ِ
امعل اصہحل اور ِ
ماي اشنىن ،لادبه وزادہهِ ،صدِي مقہ اور اهل ىك مرياربندار م
ت اهل رب ازعلت ےنان ىك
ت المَلئِكة يا مريم إِن الله اصطف ِ
مريااا(:وإِذ قال ِ
اك وطهر ِك
اشن مم م
واصطف ِ
اك على نِس ِاء العال ِمين)( .)2اور وہ وتق اید ركو بج مروتشں ےن اہک ہك
اے رممی ےب کش اہلل ےن آپ  ورَبگر ميده انب ایل ےہ اور اپك رك دای ےہ اور آپ  و داین
انبداا ےہ
اہجںىكوعروتںےكاقم ےلبںیمالضف م

رضحاتِ م
م
وزعمزبوات! رضحتزكرِ ماا
اسعم
ےك مايان م م
ك اورانرپانےكربىك
وي ىكىگتخپ اوران ےكاپ مكرهوشنوامن اكہاشدہه م ا

سده م
ےنبج م
رمي

وصخىص م
كوترضحت زكرِ ماا
انعي اورلضفوركم اك اعم ہنئ م ا

 تہاتمرثوہےئاور

اوہنں ےن اےن ےڑاھ ے ںیم اےنےئل اےن رب ےس من اوالد ىك دلا ىك( )3اهل رب
مريااا(:كلما دخل عليـها زك ِريا
ازعلت ےن ان ىك كي مفي مت مبان ركےت وہےئاراشد م
( )1آل عمران .37 :
( )2آل عمران . 42 :
( )3تفسري البغوي .33/2 :
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سده م
رقآن م
ركيںیم م
ِ
رضحت ِِعرانىكآلواوالدےكاضفلئوانمبقاك مبان
رمي ےكوادل
ِ

ال ِمحراب وجد ِعندها ِرزقًا قال يا مريم أنى ل ِ
ك هذا قالت هو ِمن ِعن ِد
الل ِه إِن الله يـرزق من يشاء بِغي ِر ِحس ٍ
اب* هنالِك دعا زك ِريا ربه قال

ب هب لِي ِمن لدنك ذ ِّريةً طيِّبةً إِنك س ِميع ُّ
الدع ِاء)(.)1بج یھب زكرِ ماا
ر ِّ
انےكاپسابعدتاگہںیماجےتنانےكاپس وىئرزق اپےتاوہنںےنوپا ااے

رممی !اہمترے ےك اپس ہی زیچںی اہکں ےس آںیئ؟ وہ وبںیل اہلل ےك اپس ےس ن اہلل
اعتٰیل سج  و اچاتہ ےہ ےب ناسب رزق اطع مرياات ےہاس ومعق رپ زكرِ ماا ےن اےن رب
مج
ه
ي
ےس دلا ىك ،ےنہک ےگل اے ممرے رب وو اخص اےن اپس ےسا چ اوالد اطع
مريادے ےب کش وت دلا  و تہ ےننس واال ےہ ،رہب احل اخقل وياك  Bےن ان ىك دلا
يم
يح القئوافقئ ےٹیب ىك اشبرت دىاور انىك م
اپكره
وبقلمريایلاوران ورضحت محيىٰ م
ورا ونبِيًّا ِمن الصالِ ِحين)( .)2وه
افصت مبان ركےت وہےئ م
مريااا (سيِّ ًدا وحص ً
وشیپا وہںےگاوراےن آپ و اسفنىنبوااشہتےسلمكموطررپروےنكواےل وہںےگ
سده م
اورىبن وہںےگاور من ولوگںںیم ےس وہںےگ ،اہجںكت م
رمي�اكوسال
ےہ وت ابرىاعتیل ےن ان  و رضحت عي مسىٰ

ك وج ماي
ج اثمیل اوررفنمد مبا اطع م ا
م ا

زجعمه ،اهلىك ماياشنىناوراهل ےكىبنتدخاےئ �ےناناكوقللقنركےتوہےئ
( )1آل عمران .38 - 37 :
( )2آل عمران .39 :
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سده م
رقآن م
ركيںیم م
ِ
رضحت ِِعرانىكآلواوالدےكاضفلئوانمبقاك مبان
رمي ےكوادل
ِ

مريااا (:إِنِّي عبد الل ِه آتانِي ال ِكتاب وجعلنِي نبِيًّا* وجعلنِي مبارًكا أيـنما
م
كنت وأوصانِي بِالصَلةِ والَّكاةِ ما دمت حيًّا* وبـ ًّرا بِوالِدتِي ولم
ِ
ارا ش ِقيًّا* والسَلم علي يـوم ولِدت ويـوم أموت ويـوم أبـع ُ
يجعلني جب ً
حيًّا)( .)1ںیم اہلل اك  ہدہ وہں اس ےن ک ےھ  باب دى ےہ اور ىبن انبای ےہ اور اہجں یھب
ںیمروہں ک ےھابربتک انبای ےہاوربجكتزدنہروہںک ےھ امنزاورز وۃاكمکحدای ےہ
اور ک ےھ اىنپ وادلہ اك مرياں ربدار انبای ےہ اور ک ےھ رسشک اور گنس دل ںیہن انبای اور( اہلل
اعتیلىكرطفےس)ھجمرپالسیتمےہاسدنیھببجںیمدیپاوہااوراسدنرپسج
دن ںیمرموںاگاوراسدنیھب بج ک ےھدوابرہزدنہ ركےك ااھٹایاجےئاگ ،ماااہلل ماا م
ركي
مہ  و هت طوبض اور  دحت اخدنان اور من واصحل اوال د اطع مريا مہ بس  و اىنپ ااطتع
وابعدت ىك م
وتف اطع مريا اور اےناخص  ہدوں مم اشلم مريا*** فاللهم وف قنا مجيعا
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)(.)2
أقول ق وِل هذا وأست غفر الله ِل ولكم ،فاست غفروه إنه هو الغفور الرحيم.

( )1مري .33 - 30 :
( )2النساء.59 :
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سده م
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ِ

الخطبة الثانِية
اْلمد لله رب العالمني ،أن عم على النبيني والصديقني والصاْلني ،وأمرنا أن نكون
بم مقتدين ،وأشهد أن َل إله إَل الله وحده َل شريك له ،وأشهد أن سيدنا ونبي نا
ُممدا عبد الله ورسوله ،فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبي نا ُممد ،وعلى آله
وصحبه أمجعني ،وعلى من تبعهم بإحسان إَل ي وم الدين.
أوصيكم عباد الله ون فسي بت قوى الله عز وجل.

زعي دووتس! مي رضحت رمعان ىك آل اوالد
ان تلمِ االسہیم! ریمے م ر
ربادر ِ
اورایکن یلمیف اكہصےہآلرمعان ےناےنربرپاامینوبقل ایکاہلل Bىكااطتع اك
دحدرہجاامتہمایک تہىہدمعہرطےقیےساسىكابعدتىكاخدنان ےكااحتدواافتقىك
م
دشيدرتبغ ر یهک اور اےن وچبں ىك رتک ت ىك پ ر وپر  وک  ىك سپ اہلل اعتٰیل اىنپ
انعتی ورتمح ےس ان اك اكراسز نب ایگ اور اےن زمدی لضف وركم ےس ان  و
وصختیصاطعایک سپاساپزیکہ اخدناناكعفنلاموہایگاساكارث درازوہایگاسىك مناىم
اور رہشت لیھپ ىئگ اور اہلل اعتٰیل ےن اس اخدنان  و داین واولں اك دُقوہ اور دہاتی ایہت
ولوگں اك اوسہ انبدای ریخ و یکین ںیمان رضحات ىك ابیمہتیفیک ہییھت (ذ ِّريةً بـعضها ِمن

ض والله س ِم ِ
بـع ٍ
يم)( .)1ہیایسی لسنیھت سج ےك امراد(یکین اور االخص) ںیم
ٌ
يع عل ٌ

( )1آل عمران .34 :
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اکیدورسےےس ِِمجےھت اوراهلاعتیل(رہ مايىك)ےننسواالاوررہزیچاك  مرےنھک
واالےہ سپارگ ماي  دحت اخدنانںیم ذہم داراناور وادل نی اہللےكیوقىاوراسىك
تیشخ ےس آراہتس وہےت ںی وت اس ںیم اےسی ےچب منج ےتیل ںی وج اےن دنی ىك افحتظ
ركےن واےل وہےت ںی اےن اپزیکہ االخق رپ اثتب دقم رےتہ ںی اےن ياں ابپ ےك
اسھت نسح ولسك ركےت ںی ہلص ریمح ركےت ںی اىنپ امنزوں ىك اپ ہدى ركےت ںی اور
اےن اعمرشے ںیم ریخ اور عفن  و لام ركےت ںی سپ اے وچبں ےك ياں ابپ !ن اےن
اخدنانےكابرےںیماہلل Bےسڈرواىنپیلمیفىكطوبضیطاوراسےكااحتدواافتقاك
اامتہم ركو اور اس ىك افحتظ ورلاتی ىك وپرى  وک  ركواور اےن وٹیبں اےن وچبں اور
اےنرگجوگوشںےكابرےںیماخص وطررپاہللےسڈروانےكاسھتنسحولسكركو
اور میلعت ورتک ت ےك ذرےعی ان رپ تقفش و انعتی ركو اتہك وہ آپ ےئلیک اعمون وہں
اور اےن اعمرشے ىك رتعف ورتیق اك ذرہعی اور اےن ونط ےئلیک اکی یتمیق ذریخہ نب ںیکس
لعل
م
ي
م
ِ
آرخ مم ابراگهِ رب ازعلت مم لازجاہن دلا ےہ ہك ا ِٰل ا ن امہرےاعمرشے  و
االسىم اعمرشه اور امہرے هگر و ماياىن هگر اہن انبدے امہرے هگر ميو اور اعمرشىت
اقلعتت  و بووگشار انبدے اوراےن لضف وركم ےس وناز دے *** هذا وصلُّوا وسلموا
ب العالمني ،ف قال ِف كتابه المبني(:إِن الله
على خاَت النبيني والمرسلني ،كما أمر ر ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يما).
ومَلئكته يصلُّون على النب ِّي يا أيُّـها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلِّموا تسل ً
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اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبي نا ُممد ،وعلى آله وصحبه أمجعني .وار
اللهم عن اْللفاء الراشدين :أِب بكر وعمر وعثمان وعلي ،وعن سائر الصحابة
األكرمني .اللهم نسألك من اْلي رات أوف رها ،ومن العلوم أن فعها ،ومن األخالق
أكملها ،ونسألك السعادة ِف ُّ
الدن يا ،والفوز ِف اآلخرة.
اللهم وفِّق رئِيس الدول ِة الشيخ خلِيفة بن زايِد لِما ت ِحبُّه وتـرضاه ،واشمل
اإلمار ِ
بِتـوفِ ِيقك نائِبه وولِي عه ِد ِه اْل ِمين ،وإِخوانه حكام ِ
ات .اللهم اغفر
للمسلمني والمسلمات ،والمؤمنني والمؤمنات ،األحياء من هم واألموات ،اللهم
اإلمار ِ
ارح ِم الشيخ زايِد والشيخ مكتوم وشيوخ ِ
ات ال ِذين انـتـقلوا إِلى ِرضوانِك،
اإلمار ِ
وأد ِخلهم بِفض ِلك ف ِسيح جناتِك .اللهم أ ِدم على دول ِة ِ
ات نِعمك،
وجودك وفضلك ،وب ِ
ارك فِي خيـراتِها وأهلِها ،واجعلها دائِ ًما فِي سعادةٍ ،وِمن
الخي ِر فِي ِزي ِ
ادةٍ.
اللهم ارحم شهداء الوطن وق وات التحالف األب رار ،وأدخلهم اجلنة مع األخيار،

واجز أهليهم جزاء الصابرين؛ بكرمك يا أكرم األكرمني .اللهم انصر ق وات التحالف
العرِب ،وانشر اَلستقرار والسالم ِف ب لدان المسلمني ،والعاَل أمجعني.

اللهم اسقنا الغيث وَل َتعلنا من القانطني ،اللهم أغث نا غيثا مغيثا هنيئا واسعا شامال ،اللهم
اسقنا من ب ركات السماء ،وأنبت لنا من ب ركات األر  .رب نا آتنا ِف ُّ
الدن يا حسنة ،وِف اآلخرة
حسنة ،وقنا عذاب النار ،وأدخلنا اجلنة مع األب رار ،يا عزيز يا غفار.
ِعباد الل ِه :اذكروا الله العظيم يذكركم ،واشكروه على نعمه يزدكم .وأقم الصالة.
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