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ابرىاعتىلدنبوںوكاىنپ ف اراہےہ
الخطبة الول

اْلمد لله الذي أكرمنا بشهر اْلْي والب ركات ،وب عث لنا مناديا ي رغب نا ِف الطاعات،
وي بشرنا بن يل األجر واْلسنات ،وأشهد أن َل إله إَل الله وحده َل شريك له ،وأشهد
أن سيدنا ونبي نا ُممدا عبد الله ورسوله ،أكرم من نودي فأجاب ،وأطاع ربه وأناب،
صلى الله وسلم عليه وعلى َجيع اْلل واألصحاب ،وعلى من تبعهم بإحسان إَل
ي وم المآب.

أما بـعد :فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرْحن الرحيم (:يا ِعب ِ
اد ال ِذين
آمنوا اتـقوا ربكم لِل ِذين أحسنوا فِي ه ِذهِ ُّ
الدنـيا حسنةٌ)(.)1
ن
روزهداررضحات ي ن
زعي اھبویئ! ادمحلهلل راضمناابملرك
االسم:ریمے ي ز
ووخات
ِ
ن
ي
ن
ف اىہل ےس ي
مہ روزه رتاوي اور التوت وذركىك
اك مہ يينہ مہ رپ ي
اسي نگف وہاكچ ےہ اور وت ي ِ
اعسدت احلص وہرىہ ےہ بس ےسےلہپ آپ رضحات ىك دختم يم دصب ولخص امه
ن
راضمنىك ابمرابكد يپ ےہ ييااہتن ىئكربتك اور ي
يظاناشنمہ يينہ ےہ ااكسروزه االسم
اك ياي ي
يظ اناشن رنك اور وقتى اك ي
ذري ےہ اس يم ابرىاعتىل دنبوں رپ  لضوركم ىك
( )1الزمر . 10 :
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آئدخاےئ �
ابرشرباساتےہاورانوك اىنپ  ف اوراىنپ ر  ت ىك ف ااتےہ ي
ي
ےس اصلخمہن داع ي
ركي ہك وه امہرے روزے رتاوي نذرك والتوت اور امتم اامعل اصہحل وك
وبقل رفامےئ اهلل ىك دوعت رپ مہ وك لين يك ےنہك ىك ي
وتف اطع رفامےئ اور مہ وك روزه ےك
ن
اقمدص احلص ركےن اور وقتى ےس زم ي ن
ي وہ يكين اعسدت اطع رفامےئ رفامن اىہل ےہ(:
الصيام كما كتِب عل ال ِذين ِمن
يا أيُّـها ال ِذين آمنوا كتِب عليكم ِّ
گا ےہسج  فح مت
قـبلِكم لعلكم تـتـقون)( .)1اے يايان واول مت رپ روزه رف ي ا
ي ي

گا اس وت
ےس ىلہپ (اوتمں ےك ) ولوگں رپ رف ي ا
ي ي

رپ ہك مت (روزے ىك ربتك ےس)

ىقتم نب اجو اس ام ِه دقمس ىك تمظع ي
واہ ىك انب رپ اس ىك ىلہپ ىہ رات يم رب ارمح
ن
ح
ارلا مي ي نن ىك  ف ےس ياي رفہتش االعن ركات ےہ ہك  :ولوگ اضمن اابملرك يم يكين اور
اامعلاصہحل اكاامتہمركےك اهلل ىكراضاحلصركےن يم گل اجواور ي
ربائوں ےسابزآاجو
ت
روسلاركم
اتہك مهاارےدراجتدنلبوہں اورمت راضےئاىہل اور تن ےك قحتسمنباجو ِ
 اك رفامن اعلي يشاا ن ےہ «:إِذا كان أول ليـلة ِمن رمضان ص ِّفد ِ
ت
ِ
ِ
اب،
الشياطين ،ومردة ال ِج ِّن ،وغلِّقت أبـواب النا ِر ،فـلم يـفتح منـها ب ٌ
ان فـلم يـغلق ِمنـها باب ،ونادى مناد :يا ب ِ
وفتِحت أبـواب ال ِجن ِ
اغي
ٌ
( )1البقرة .183 :
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الخي ِر أقبِل ،ويا ب ِ
اغي الش ِّر أق ِ
صر»(’’.)1بج راضمن ىك ىلہپ رات وہیت ےہ وت
ایشنیطاوررسشکانجت دیقركدےیاجےتںیہ،اوردوزخےكدروازےدنبركدےیاجےت
ںیہ ،سپ اس اك وك ىئ دروازہ الھکںیہن راتہ ،اور  تن ےك دروازے وھکل دےی اجےت ںیہ،
سپاساكوك ىئدروازہدنبںیہنراتہ،اوراکیدناركےنواال(رفہتش) االعنركاتےہہك:اے
ریخ ےك طلبك اا ر آےگ ڑب ھ اور اور اے دبى اور ربا ىئ ےك وخادنمشہ  ر رك اور رك اج ،
ياجاتےہاتہك اهللےك دنبے راضمن
راضمناابملرك يم ييوصخىصاالعناسےئل ي ا
نن
ي
ي
اك ياي ياي ہحمل غي يمت اجن رك بش وروز ابعدت وااطتع م رصمو وہ ي
اجت ي
وي
راضمن ےك اس وصخىص االعن ےكالعوه رہ حب وسرج ےنلكن ےك اسھ دو رفےتش االعن
جاہك ي
دئںیہ( )2ي
ركےت ںیہاورولوگںوكاهللىك ف آےنىكدوعت ي
دحياپك يم
ان يـن ِ
ان يس ِمع ِ
ادي ِ
ت الشمس إَِّل وبِجنبتـيـها ملك ِ
گا «:ما طلع ِ
ان
رفاميا ي
ي
ن
ل
ك
ب
الخَلئِق غيـر الثـقلي ِن :يا أيُّـها الناس هل ُّموا إِل ربِّكم»( .)3رہ ن ے وسرج
ےك اسھ دو رفےتش االعن ركےت ںیہ اور اس االعن وكااسنن وانجت ےك العوہ امتم زینیم
ولخماقتوكانسےتںیہہك:اےولوگاےنپربىك ف آؤ!
( )1الرتمذي  ،682 :وابن ماجه  ،1642 :واملستدرك .1532 :
( )2مشكاة املصابيح ()1439/3
( )3أْحد  ،21721 :وابن حبان  ،3329 :واملستدرك .3662 :
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امنزالتوتاورذرك ييكابرىاعتىل ىكدناء
ن
ن
اسعمذىواقر! امنزوه ي
يظاناشناوركربتكرفن يضہےہ سج ييكرب
ي ِ
ذواالجللواالركامدنبوںوكااتےہاوراس ىك ي
ادائاك مكرفاماتےہابرىاعتىلاكاراشد
ےہ (:يا أيُّـها ال ِذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافـعلوا الخيـر
يركواوراےنپربىك
يركواوردجسه ي ا
لعلكم تـفلِحون)( .)1اے يايانواولمتروكع ي ا
ن
ن
ن
ي
ابعدت يياركواوركينےكاكم يياركو ي
بادى
امدہكمتالفحاپؤےگ،اہبشامنز يدياك ياي ي
رنكےہ اسىكتمظعےكابثع رہامنزےكوتق يايرفہتش ي
بااجاتےہوجدناركاتےہ
ن
اوردنبوںوكامنزىك ي
ي
ب
ادائىكرتي يتدتاےہسپوجصخشامنزےستلفغرباتتےہاوراس
ن
وكاضعئرك يدتاےہوه حقب يقہااےنپ ي ن
ديےستلفغرباتتےہاوروجوخشنصب يتدنبهامنزاك
اامتہمركاتےہوهاےنپ ي ن
ركلےہاوررفغمتاور ذعابمنہجےس
ديىكافحتظ ي ا
ن
للعل
ن
مي
حهبكاارےىكامضتناحلص ي
ركلاےہنرۃمح ين اكاراشدرگا ىےہ«: :

يـبـعث مناد ِعند حضرةِ ك ِّل صَلة فـيـقول :يا بنِي آدم قوموا فأط ِفئوا

( )1اْلج .77 :
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عنكم ما أوقدتم عل أنـف ِسكم -أي :من ُّ
الذنوب -فـيـقومون فـيتطهرون
وتسقط خطاياهم ِمن أعينِ ِهم ،ويصلُّون فـيـغفر لهم ما بـيـنـهما -وكذلك

ِف بقية الصلوات -فِإذا حضر ِ
ت العتمة -أي :العشاء -ف ِمثل ذلِك،

فـيـنامون وقد غ ِفر لهم»( .)1رہامنزےكوتق يايرفہتش ي
بااجاتےہوجاالعن
ت
اٹاورمنہجىكاسآ گوكاےنپاورپےس جهااولےسجمتےن
ركاتےہاےآدمىكاوالد و
ن
ت
(اےنپ انگوہںىكوہجےس )اےنپاورپ الرىهےہسپ(نجوك ي
وتفىتلمےہوه) ا هبے
ن
نك
ه
يہووضركےت يہوتانىك ي
اطختانىكآ ووںےكراےتس ےسلكناجیت يہاوربج
امنزاداركےت يہوتدوامنزوںےك ي
درمانىكانىكاسرىانگ يہ اعُم ركدىاجیت يہ
نقن يہامنزوںےكوتقب ييوصرتوہیتےہ پزبجامنزك ااكوتقآاتےہوتاس
ي
وتقبرفغمتاوراعُمىفاك يياحلوہاتےہ سپوهراتوكاسياحتل يموسےت يہ
ہكانےكاسرے انگهاعم وہ ےكچوہےت يہاورانىكرفغمتوہىكچوہیتےہذہا
ي
مہامنزابامجتعىكاپدنبىرك ىاچےئہاورننسوونالف اكاامتہمرك اچےئہ اىس فح

( )1املعجم الكبْي .10252 :
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ن
رقآن ي
ي
خوربتك ےہ ،وپرارقآنابرىاعتىلىك
ركيىكالتوتافشءور  ت اورابثع ز
ن
گاےہ (:وإِنه
ديااہنواولںىك ف وتمہج ي ا
ي ي
 ف ےسدنااوراطخبےہ وج ي

ِ ِ
ِِ ِ ِ
ِِ
ِ
يل ِمن
لك ت ٌ
اب ع ِز ٌيز* َّل يأتيه الباطل من بـي ِن يديه وَّل من خلفه تـن ِز ٌ
ن
غواىعقاورابلطہن
ح ِكيم ح ِميد)( .)1اور ييرقآنڑبىابوتعقاتكبےہ اس يم ي ز
ي ييج
كيي
ي
ب
ه
ر
ي
ي
،يدخاےئ ودومحدىك
اےكسآےگىك ف ےسآاتكسےہہناےكس ے زف ےس ي

گاےہ ،ذہامہاےنپوتقاك ي
كزہصحرقآن ييكافرغ ي
ركي،اور
 ف ےس زل ييا ي
اخصوطررپراضمناابملرك يم مہالتوتاك ياياظنمرمبت ي
ركيرقآنےكوہفمم
ركياےكس ااكحمىكروىنش يماىنپزدنىگڈه يايلاتہكمہزعت ي
يمدتربوركفت ي
وركتياور
ن
 تنےكدنلبدراجتےكقحتسمنب ي
لي
كسنر  تاكرفامناع يشاانےہ «:يـقال
لِص ِ
ب القر ِ
اح ِ
آن :اقـرأ وارت ِق ورتِّل كما كنت تـرتِّل فِي ُّ
الدنـيا ،فِإن

من ِزلتك ِعند ِ
آخ ِر آية تـقرؤها»( ( .)2ایقتمےكدن )اصِبح رقآنےساہک
اجےئاگ (:رقآن )ڑپاتھاجاور(  تنےك ابالاخونں يم) ڑچاتھاج اوراىس فحرہھٹ
( )1فصلت .42 - 41 :
( )2أبو داود  ، 1464 :والرتمذي .2914 :
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رہھٹركڑپ ھسج فحوتداینںیمرہھٹرہھٹركرتلیتےكاسھڑپاتھاھت۔سپریتىزنملوہ
وہىگاہںریتىآرخىآتیىكالتوتمتخوہىگ“ التوتےكاسھ ي
مہابرىاعتىلىك
نع
دناءرپلين يكےتہ وہےئاوراسےكرفامنىك منيل يمرثكتےكاسھ اساك ِذركرك
اچےئہ اراشدراب ىےہ  (:يا أيُّـها ال ِذين آمنوا اذكروا الله ِذك ًرا كثِ ًيرا*

وسبِّحوه بكرًة وأ ِ
ص ًيَل)( .)1اے يايانواولاهللاكوخبذرك يياركواورحبواشماىكس
ن
نشي يي
مب
ن
عي
ي
ِ
ي
ح يياركوابرىاعتىلذركركئواےل دنبوںےئلىك يايرفہتش نرفاماتےہوجانوك

اشبرت يدتاےہاورانىكرفغمتاكاالعنركاتےہروسلاركماكرفامنابمركےہ«:

ما ِمن قـوم اجتمعوا يذكرون الله َّل ي ِريدون بِذلِك إَِّل وجهه إَّل نادى

ِ
ِ
ورا لكم ،قد بدلت سيِّئاتِكم حسنات»(:.)2
مناد من السماء :قوموا مغف ً
بجھچکولگضحماهلل اعتٰیلىكراضوج ىئىكاخ فاامتجیعوطررپاساكذركركےتںیہوت
ن
آامسنےساکیما ِدى(اهللىك ف ےس)آوازداتیےہہك(اساشبرتےكاسھ)اٹو
ت
ہك مهاارىرفغمتركدىىئگےہ ،يمےناہمترےانگہویکینںںیمدبل ي
دئںیہ۔
( )1األحزاب .42 - 41 :
( )2أْحد .12453 :
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ن
دصہق ي
دئواولں ييكاهللىكدناء
ریمے روزه داراھبویئ :اهلل Bاےنپ دنبوںوك دصہق اك  مك ي
دئ وہےئ رفامات
ن
ےہ (:يا أيُّـها ال ِذين آمنوا أن ِفقوا ِمما رزقـناكم)( .)1اے ولوگ ان يخزوں يم
ن
ن
ي
ل
ص
ےس ( يخزےكاكم م)رخچركو وجمہےنمتوكاطع ىكںیہ،دصہق ىك ا ي
ہاور ن يلتىك
ن
ن
ت
ي
انب رپ ابرى اعتىل دنا ركےن واال رفہتش هييجنااےہ وجولوگں وك يكين ي
اورخز ىك راوہں م رخچ
ن
ن
ن
ي
رككين رتيب يت يدتا ےہ اور ان ييك ارج ووثاب ىك اور يخزو ربتك ىك داع ركات راتہ ےہ اراشد
وبنى ےہ «:إِن مل ًكا يـن ِ
ادي بِباب ِمن أبـو ِ
اب السم ِاء يـقول :من يـق ِرض
ك آخر يـقول :اللهم أع ِط من ِف ًقا خل ًفا،
اليـوم ،ويجزى بِ ِه غ ًدا ،ومل ٌ

وأع ِط مم ِس ًكا تـل ًفا»( .)2اہبش آامسن ےك ياي دروازے ےس ياي رفہتش االعن
ديااجےئ؟
ركاتےہ وكنےہ؟وجآجاهلل وكرق دےاورلك يقاتم يماےساساكدبہل ي
اور يايدورسارفہتشاتہكےہ ييااهللوت (اىنپراه يم)رخچركےنواےلوكاساكوع اطعرفام
اورروےنكواےلاكاملفلتركدے،اس ي
دحياپكاكضاقاضہ ينكہ مہاهللىكراه يمرخچ
ركےت رںیہ دصاق ت ي
دئرںیہ روزه داروں وك ااطفر ركاےت رںیہ بس ےك اسھ
( )1البقرة .254 :
( )2متفق عليه.
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م ن
ي
ااسحن وركم اك اعمہلم رك ےترںیہ اور اس ابربتك ہيبے م امتم ولوگں ےك اسھ اعُمىف
ن
اورروادارى ىك روش ي
اخاررك ےترںیہ اس ىك ربتك ےس اعمرشے ےك ارفادےك
درمانتبحمواتفلاعموہىگےہ ر  تاىہلاكوزولوہاگ اور يقاتم يم ي
ي
مہ اهلل اك
ن
اسي نصب يت وہاگ ياي ي
دحي يم اراشد ےہ «:إِن الله يـقول يـوم ال ِقيام ِة :أين
ي
المتحابُّون بِجَللِي؟ اليـوم أ ِظلُّهم فِي ِظلِّي يـوم َّل ِظل إَِّل ِظلِّي»( .)1اهلل
اعتىل يقاتمےكدناالعنرفامےئاگاہکں يہ ييزےوهدنبےوج ييزىتمظعو اللىك
ن
اسي ي
ن ےہ
وہج ےسآسپ يم تبحم رتهك هت ؟ آج ہكبج ييزے اسےئ ےك العوهوك ىئ ي
يمانوكاےنپاسےئ يمہگج اطعركوںاگ واىعقاسدنبے ييكڑبىاعسدتاوراشبرت
ےہ وجاهللىكدناءرپلين يكےہ اوراسےكرفامنرپ لم ركےك اسےكاخصدنبوں يم
ان أن ِ
اديا يـن ِ
ِ
ادي لِ ِْليم ِ
ِ
آمنوا بِربِّكم
اشلم وہاجےئ(:ربـنا إِنـنا سمعنا من ً
فآمنا)( .)2اے امہرے رب مہ ےن ياي اكپرےن واےل وك انس ہك وه يايان الےن ييك
اكپرراہ ےہہك متولگ اےنپربرپ يايان الووس مہ يايانالےئ ،بج وك ىئ دنبهاهللوروسل
ىكدوعترپ رس ي
لست مخرك ےتوہےئاسوك انسح ي
 فيرپ اجبالاتےہ وت اوًالاوكس اهللىك
( )1مسلم .2566 :
( )2آل عمران.193 :
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ن
ن
ي
ي
ص
تبحمن ب يتوہیت ےہ پز اهللاعتىلىكاجس ےس آامسنوزم م اىكستبحماور ي
وبقل
اعم ركدى اجیت ےہ روسل اركم اك اراشد ےہ  «:إِن الله تـبارك وتـعال إِذا
أحب عب ًدا نادى ِجب ِريل :إِن الله قد أحب فَلنًا فأ ِحبه ،فـي ِحبُّه ِجب ِريل،
ثم يـن ِ
ادى ِجب ِريل فِي السم ِاء :إِن الله قد أحب فَلناً فأ ِحبُّوه ،فـي ِحبُّه

أهل السم ِاء ،ويوضع له القبول فِي أه ِل الر ِ
ض»(.)1اهلل اعتىل بج ىسك
دئ وہےئ)رضحت ي
دنبے ےس تبحم ركاتےہ وت (اىكس االطع ي
ےس رفامات
ربجي
ےہ ہك اهلل اعتىل الفں دنبے ےس تبحم ركاتےہ ذہا مت ب اس ےس تبحم ركو انچہچن
ربجي اسےستبحمركےنےتگل يہ پزرضحت ي
رضحت ي
ربجي آامسنواولں
يم االعن رفامےت يہ ہك اهلل اعتىل الفں دنبے ےس تبحم ركاتےہ ذہا مت ولگ ب اس
ي ي ن
زم
ےستبحمركو انچہچنآامسنواےلاس دنبےےستبحم ركےنےتگل يہ پزاسيك
ح
ي
م ومع ى وبقم يل رىهجدى اجیت ےہ ييا ارمح ارلا مي ي نن مہ وك اىنپ دناء رپ  عم واطتع ىك
ن
ن
ي
وتفاطعرفاماوروكمہاےنپابعدت گزاردنبوں يماشلمرفام *

( )1البخاري .7485 :
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الخطبة الثانِية
اْلمد لله رب العالمني ،وأشهد أن َل إله إَل الله وحده َل شريك له،
وأشهد أن سيدنا ُممدا عبد الله ورسوله ،اللهم صل وسلم وبارك على
سيدنا ُممد وعلى آله وأصحابه أَجعني ،وعلى التابعني هلم بإحسان إَل ي وم
الدين.
انتلمِاالسہیم! وجدنبهابرىاعتىلىكدنارپ دوعترپلين يكےتہوہےئرس
ربادر ِ
ن
ي
لستمخ ي
ركدتاےہ اوراامعلاصہحلاكاامتہمركاتےہ ي
اي يندنبوںوك اركامےكوطررپ
ن
رہ ين لم ييكوصخمصدروازےےس اكپرااجےئاگ اوراسوك تن يمداےلخىك
اعسدتےلم ىگ «:فمن كان ِمن أه ِل الصَلةِ د ِعي ِمن ب ِ
اب الصَلةِ ،ومن

كان ِمن أه ِل الصدق ِة د ِعي ِمن ب ِ
الصي ِام
اب الصدق ِة ،ومن كان ِمن أه ِل ِّ
اب الري ِ
د ِعي ِمن ب ِ
ان»( )1سپوجصخش امنزاكوصخىصاامتہمركےنواالوہاگاسوك

 تن يمدالخوہےن ييكامنزےكدروازےےس اكپرااجےئاگاوروجدصاقتاكاامتہم
ركےنواالوہاگاسوكدصہقےكدروازےےس اكپرااجےئاگاورروزهداروںوكاببارل ييا
ن ےس اكپرااجےئاگ ،يايدورسى ي
گا  «:إِن فِي الجن ِة بابًا يـقال
اميا ي
دحي يم رف ي
له الريان ،يدخل ِمنه الصائِمون يـوم ال ِقيام ِةَّ ،ل يدخل ِمنه أح ٌد غيـرهم
( )1البخاري .1897
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يـقال :أين الصائِمون؟ فـيـقومونَّ ،ل يدخل ِمنه أح ٌد غيـرهم ،فِإذا دخلوا
أغلِق ،فـلم يدخل ِمنه أح ٌد»(  .)1تنےكدروازوں يمےس ياياخصدروازه
ےہوكسجاببارل ييا ن اہکاجاتےہاسدروازےےس يقاتمےكدنروزهداردالخ
وہےگناےكنالعوهوك ىئاوراسےسدالخہن وہےكس اگاكپرااجےئ اگہكروزهداردنبے
ن
اہکں يہ؟سپوهكزے وہںےگاسدروازےےس انےكالعوهوك ىئاوردالخ ي
ن
وہےكس اگسپبج امتمروزهداردالخ دالخوہ ي
ركديا اجےئاگ
اجت ےگوتوهدروازهدنب ي
اےكسدعب وك ىئاورصخشاسےسدالخہن وہےكساگ،انتك ي
كزےہروزهداراكارجووثاباور
انتك ي
يظاناشنوہاگاس اكازعازواركامبج ي
مدانرشحم يمولخمقےكاسےنم تن يم
ن
ين
داےلخاےس اكپرااجےئاگ پزبج  تنےكقحتسمومم تنںیمدالخوہاجںیئےگ
اوراىنپاىنپہگجاحلصركںیلےگوتہیاالعنوہاگ «:نادى مناد :يا أهل الجن ِة إِن

لكم ِعند الل ِه مو ِع ًدا ي ِريد أن يـن ِجزكموه ،فـيـقولون :وما هو؟ ألم يـثـ ِّق ِل
الله موا ِزينـنا ،ويـبـيِّض وجوهنا ،ويد ِخلنا الجنة ،ويـن ِجنا ِمن النا ِر؟ قال:
فـيك ِشف ال ِحجاب ،فـيـنظرون إِلي ِه ،فـوالل ِه ما أعطاهم الله شيئًا أحب
ن
إِلي ِهم ِمن النظ ِر  -ي عن إليه  -وَّل أقـر ِلعينِ ِهم»(.)2وت يايما ِد ىاكپرےاگ:

( )1البخاري .1896
( )2الرتمذي ، 2552 :وابن ماجة  ، 187واللفظ له.
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 تنواول!اہللےكاپساہمترااکیودعہےہوہاےسوپرارفام اچاتہےہ،یتنجرع ركںی
ےگ:وہایکودعہےہ؟ایکاہللاعتىلےنامہرے مااامعلوكوز ىںیہنایک؟امہرےرہچوںوك
رونشاوراتانبكںیہنایک؟ںیمہ تنںیمدالخںیہنایک؟اورںیمہمنہجےساجنتںیہن
دى؟ آپےنرفامای:رھپاہللاعتٰیلاےنپرہچےےسرپدہاٹہدےاگ،ولگاساكددیار
ركںیےگ،اہللىكمسق!اہللےكایطعتںیمےسوك ىئیھبزیچانےكوزدکیاسےكددیار
ےسزایدہوبحمباورانىكاگنہوكڈنھٹىركےنواىلہنوہىگ،آرخ يمابراگهِربازعلت
ن
ععل
يماصلخمہنداعےہہكاہلا مي ي ننمہوكباےنپاناخصدنبوں يماشلمرفامدےحن ووي
ديدارىكاعسدتاحلصوہىگ ي
 تن يمداےلخ ييك اكپرااجےئ اگاور ييزے ي
مہ
ن
ي
ي
دوونں اہنىكتهلا ىئاور ي
اكماىباطعرفاماےنپااكحماورنركي ىكوتنسںےسقح
ن
ص
تبحمن ب يترفاماورانرپ لمآاسنرفام

هذا وصلُّوا وسلموا على من أمرُت بالصالة والسالم عليه ،قال ت عاَل (:إِن الله
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يما)(.)1
ومَلئكته يصلُّون عل النب ِّي يا أيـُّها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلِّموا تسل ً
وقال رسول الله  «: من صل علي صَل ًة صل الله علي ِه بِها عش ًرا»( .)2اللهم
صل وسلم وبارك على سيدنا ونبي نا ُممد وعلى آله وصحبه أَجعني .وارض اللهم عن
اْللفاء الراشدين :أِب بكر وعمر وعثمان وعلي ،وعن سائر الصحابة األكرمني.

( )1األحزاب. 56 :

( )2مسلم .384 :
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اللهم ارحم شهداء الوطن األوفياء ،وارفع درجاِهم ِف عليني مع األنبياء ،واجز
أمهاِهم وآباءهم وزوجاِهم وأهليهم خي ر اجلزاء يا َسيع ُّ
الدعاء .اللهم انصر ق وات
التحالف العرِب ،الذين َتالفوا على رد اْلق إَل أصحابه ،اللهم كن معهم وأيدهم،
اللهم وفق أهل اليمن إَل كل خْي ،واَجعهم على كلمة اْلق والشرعية ،وارزق هم
الرخاء يا أكرم األكرمني .اللهم انشر اَلستقرار والسالم ِف ب لدان المسلمني والعاَ
أَجعني .اللهم وفِّق رئِيس الدول ِة ،الشيخ خليفة بن زايد لِك ِّل خير ،واحفظه
بِ ِحف ِظك و ِعنايتِك ،ووفِّ ِق اللهم نائِبه وولِي عه ِدهِ ال ِمين لِما ت ِحبُّه وتـرضاه ،وأيِّد
اإلمار ِ
إِخوانه حكام ِ
ات .اللهم اغفر للمسلمني والمسلمات األحياء من هم واألموات،
اإلمار ِ
اللهم ارح ِم الشيخ زايِد ،والشيخ مكتوم ،وشيوخ ِ
ات ال ِذين انـتـقلوا إِل
رحمتِك ،اللهم ارحمهم رحمةً و ِ
اسعةً ِمن ِعن ِدك ،وأفِض علي ِهم ِمن خي ِرك
وِرضوانِك .وأدخل اللهم ِف عفوك وغفرانك ورْحتك آباءنا وأمهاتنا وَجيع أرحامنا
اإلمار ِ
ومن له حق علي نا .اللهم احفظ لِدول ِة ِ
ات استِقرارها ورخاءها ،وب ِ
ارك فِي
خيـراتِها ،وأ ِدم عليـها المن والمان يا رب العال ِمين .اللهم يا بديع السموات

واألرض ،يا ح ُّي يا ق يُّوم ،يا ذا اجلالل واإلكرام ،اسقنا الغيث وَل َتعلنا من القانطني،
اللهم أغث نا ،اللهم أغث نا ،اللهم أغث نا غيثا مغيثا هنيئا واسعا شامال ،اللهم اسقنا من
ب ركات السماء ،وأنبت لنا من ب ركات األرض .اذكروا الله العظيم يذكركم ،واشكروه

على نعمه يزدكم .وأقم الصالة.
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