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الله أكب ر كبيرا

واحلمد لله كثيا ،وسبحان الله وِبمده بكرة وأصيال ،وأشهد أن ل
إله إل الله وحده ل شريك له ،وأشهد أن سيدنا ونبيـنا ُممدا عبد
الله ورسوله ،فصل اللهم على سيدنا ونبيـنا ُممد وعلى آله وصحبه
وسلم تسليما كثيا(.)1
أوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله ،قال تـعال (:إنه من ي تق
ويصبر فإن الله ال يضيع أجر المحسنين)(.)2

أي ها المسلمون :نـبارك لكم عيدكم الميمون ،عيد األضحى
المبارك ،ونسأل الله تـعال أن يعيده بالي والسعادة ،فـهو من

( )1صالة عيد األضحى املبارك الساعة  6 ، 20حسب توقيت مدينة أبوظيب.
قد اجتمع لنا ِف هذا اليـوم عيد وُجعة ،ولكل واحد منـهما صالة تـؤدى ِف وقتها.
( )2يوسف . 90 :

أعظم األيام عند الله تـعال ،قال رسول الله  «: إن أعظم
اليام عند الله ت بارك وت عالى ي وم النحر»( .)1فـهذا موسم
اليـرات والطاعات ،قصد فيه احلجاج بـيت الله احلرام ،ووقـفوا فيه
بعرفات ،وصام الصائمون ،واجتـهد المجتهدون ،فـفازوا بالنعيم
واجلزاء األوف؛ قال رسول الله  «: ما من ي وم أكث ر من أن

ي عتق الله فيه عبدا من النار من ي وم عرفة»(.)2

وِف مثل هذا اليـوم ِف السنة العاشرة من اهلجرة وقف رسول الله 
ِف حجة الوداع خطيبا ِف أصحابه ،فـبـّي تـعاليم الدين العظيمة،
ورسخ معان الرفق والسالم ،وشيد قيم الرْحة والتآلف ،ووضح
مفاهيم العتدال والسماحة ،والعيش المشتـرك بـّي البشر ،قال
عليه الصالة والسالم «:يا أي ها الناس ،إن ربكم واحد ،وإن

أباكم واحد ...إن أكرمكم عند الله أت قاكم»( .)3فحقوق الناس
ُمفوظة ،ول فضل ألحد على أحد إل باإلميان الالص ،والعمل
الصالح الذي يـعود نـفعه على الوطن واإلنسان.
الله أكب ر الله أكب ر الله أكب ر ،ال إله إال الله،

( )1أبو داود . 1765 :
( )2مسلم.1348 :
( )3شعب اإلميان للبيهقي .289/4

2

الله أكب ر الله أكب ر ،ولله الحمد

عباد الله :اليـوم يـوم عيد ،وقد اجتمعت فيه عوائد الب واليـرات؛
شعائر وعبادات ،وذكر وتسبيح ،وألفة وُمبة ،وفـرح ومسرة ،وسعة
وفسحة ،قال رسول الله  عن هذه األيام  «:أيام أكل ،وشرب،

وذكر لله»( .)1وذلك من ساحة ديننا احلنيف ،ورْحته وتـيسيه،
قال النيب  معلما اإلنسانية «:إن في ديننا فسحة ،إني أرسلت
بحنيفية سمحة»( .)2أي بدين مستقيم سهل ُيبه الله عز
وجل( .)3فالله تـبارك وتـعال ُيب لعباده أن يكونوا متـراْحّي

متساُمّي ،قال سبحانه (:فمن عفا وأصلح فأجره على الله)(.)4
أي :ل يضيع أجر ذلك عند الله( )5فبالعفو تصفو النـفوس،
وتـتآلف القلوب ،وكم أذاب التسامح من جفاء ،وجدد من مودة،
وأجرى من ُمبة ،وكتب لصاحبه من رْحة ومثوبة ،قال رسول الله

 «: ارحموا ت رحموا ،واغفروا ي غفر الله لكم»(.)6
( )1املوطأ .836 :
( )2أْحد .24855 :
( )3ينظر تفسي البغوي .51/2
( )4الشورى .40 :
( )5تفسي ابن كثي .)212/7( :
( )6البخاري ِف األدب املفرد  138/1 :وأْحد .6698 :
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الله أكب ر الله أكب ر الله أكب ر ،ال إله إال الله،
الله أكب ر الله أكب ر ،ولله الحمد

أي ها المبتهجون بالعيد :وِف يـوم العيد تـتجلى قيم اإلحسان،

فـيحسن اإلنسان إل والديه ،قال عز وجل (:واعبدوا الله وال
تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا)( .)1كما ُيسن المرء فيه إل
بـناته وأبـنائه ،وأخواته وإخوته ،فـيكرمهم ِبميل القول ،ويصلهم

بالعطايا قال  «: يد المعطي العليا ،وابدأ بمن ت عول :أمك
وأباك ،وأختك وأخاك ،ثم أدناك أدناك»( .)2وتـتسع دائرة
اإلحسان ِف العيد لتشمل اجليان ،فالعالقة بـّي اجليان معيار
وأساس لمعرفة إحسان اجلار من إساءته ،فـقد قال رجل للنيب :

كيف ِل أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت؟ فـقال  «: إذا

سمعت جيرانك ي قولون :قد أحسنت ف قد أحسنت ،وإذا
سمعت هم ي قولون :قد أسأت ف قد أسأت»( .)3ويستمر اإلنسان
ِف نـهج اإلحسان مع الناس أُجعّي ،قال تـعال (:وقولوا للناس

( )1النساء .36 :
( )2النسائي .2532 :

( )3ابن ماجه  ، 4223 :وأْحد .3885
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حسنا)( .)1فـيحسن إليهم ِف أقـواله وأفـعاله ،ويـعامل أفـراد ُمتمعه
بالرفق واللّي ،ويـقدم اليـر للمحتاجّي ،واألرامل والمساكّي ،قال
سبحانه (:الذين ي نفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ

والعافين عن الناس والله يحب المحسنين)( .)2ويزيدهم من
فضله ( وسنزيد المحسنين)( .)3ويـوم القيامة يازيهم باجلنة،
والنظر إل وجهه الكري؛ ولنعم ثـواب المحسنّي؛ قال سبحانه
وتـعال (:للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وال ي رهق وجوههم ق ت ر

وال ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون)(.)4

اللهم اجعل عيدنا هذا عيدا سعيدا ،واهدنا للعمل الصالح ،والقول
احلسن ،ووفـقنا لطاعتك ،وطاعة رسولك  وطاعة من أمرتـنا

بطاعته ،عمال بقولك (:يا أي ها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا
الرسول وأولي المر منكم)(.)5

نـفعِن الله وإياكم بالقرآن العظيم ،وبسنة نبيه الكري صلى الله عليه وسلم.
أقول قـوِل هذا وأستـغفر الله ِل ولكم ،فاستـغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
( )1البقرة .83 :
( )2آل عمران134 :
( )3البقرة .58 :
( )4يونس . 26 :
( )5النساء . 59 :
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الله أكب ر
الله أكب ر

الخطبة الثانية
الله أكب ر
الله أكب ر

الله أكب ر
الله أكب ر

الله أكبـر كبيا ،واحلمد لله كثيا ،احلمد لله الذي بنعمته تتم
الصاحلات ،وأشهد أن ل إله إل الله وحده ل شريك له ،وأشهد
أن سيدنا ُممدا عبد الله ورسوله ،اللهم صل على سيدنا ُممد
وعلى آله وصحبه أُجعّي.
أوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله عز وجل ،والتـقرب إل الله
تـعال ِف هذا اليـوم األغر بذبح األضاحي ،شكرا لله تـعال على
نعمه ،وإعالء لذكره ،قال تـعال (:لن ي نال الله لحومها وال
دماؤها ولكن ي ناله الت قوى منكم كذلك سخرها لكم لتكب روا

الله على ما هداكم وبشر المحسنين)( .)1ويـندب للمضحي أن

يشهد أضحيته ،ويكبـر عليـها ،ويأكل منـها؛ تـوسعة على األهل
واألبـناء ،ويـتصدق ببـعضها مواساة للمحتاجّي والفقراء ،ويـهدي
جزءا منـها صلة للقارب واألرحام؛ ملصا با نيته ،راجيا ثـواب الله
( )1احلج .37 :
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تـعال وعطاءه :قال  «: ما عمل آدمي من عمل ي وم النحر
أحب إلى الله من إهراق الدم -يـعِن األضحية -إن ها لتأتي ي وم
القيامة بقرونها وأشعارها وأظالفها ،وإن الدم لي قع من الله

بمكان ق بل أن ي قع من الرض ،فطيبوا بها ن فسا»(.)1
هذا وصلوا وسلموا على من أمرت بالصالة والسالم عليه ،قال

تـعال (:إن الله ومالئكته يصلون على النبي يا أي ها الذين آمنوا

صلوا عليه وسلموا تسليما)( .)2وقال رسول الله  «: من صلى
علي صالة صلى الله عليه بها عشرا»( .)3اللهم صل وسلم

وبارك على سيدنا ونبيـنا ُممد وعلى آله وصحبه أُجعّي.
اللهم بارك لنا ِف يـومنا هذا ،واجعله شاهدا لنا ،اللهم متـعنا براحة
البال ،وحسن احلال ،وقـبول األعمال ،اللهم تـقبل منا صالتـنا
وصدقاتنا وتكبينا وأضاحينا .وتـقبل من احلجاج حجهم ،وسلمهم
وردهم إل أوطانم سالمّي غانّي.
اللهم إنك قد منـنت عليـنا بوطن التسامح والمحبة؛ فاجعل العفو
شيمتـنا ،والتسامح خلقنا ،والتـراحم سلوكنا ،واإلحسان دأبـنا.
( )1الرتمذي .1493 :
( )2األحزاب . 56 :
( )3مسلم .384 :
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اللهم زدنا سعادة وطمأنينة وهناء؛ وأدم السعادة على وطننا وبـيوتنا
وعلى أهلينا وأرحامنا.
اللهم ارحم شهداء الوطن األوفياء ،وارفع درجاِتم ِف عليّي مع
األنبياء ،واجز أمهاِتم وآباءهم وزوجاِتم وأهليهم ُجيعا جزاء
الصابرين يا سيع الدعاء .اللهم انصر قـوات التحالف العرِب ،الذين
َتالفوا على رد احلق إل أصحابه ،اللهم كن معهم وأيدهم ،اللهم
وفق أهل اليمن إل كل خي ،واُجعهم على كلمة احلق والشرعية،
وارزقـهم الرخاء يا أكرم األكرمّي.
اللهم انشر الستقرار والسالم ِف بـلدان المسلمّي والعاَل أُجعّي.
اللهم ارض عن اللفاء الراشدين :أِب بكر وعمر وعثمان وعلي،
وعن سائر الصحابة األكرمّي.
اللهم اجعل الصبـر سبيلنا لإلبداع وطلب العلم والمعاِل وخدمة
الوطن ،ورفع رايته ِف األعاِل.
اللهم بارك لنا ِف طبيعة اإلمارات ،وزدها بـهجة وُجال ،واكتب
لمن غرس هذه اليـرات األجر واحلسنات يا أرحم الراْحّي.
اللهم ارزق النساء الطمأنينة والنجاح والفوز والفالح.
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اللهم وفق رئيس الدولة ،الشيخ خليفة بن زايد لكل خير،

واحفظه بحفظك وعنايتك ،وأنعم عليه بالصحة ،وألبسه ث وب
العافية ،ووفق اللهم نائبه وولي عهده المين لما تحبه وت رضاه،

وأيد إخوانه حكام اإلمارات.

اللهم اغفر للمسلمّي والمسلمات األحياء منـهم واألموات ،اللهم

ارحم الشيخ زايد ،والشيخ مكتوم ،وشيوخ اإلمارات الذين

ان ت قلوا إلى رحمتك ،اللهم ارحمهم رحمة واسعة من عندك،

وأفض عليهم من خيرك ورضوانك.

اللهم احفظ لدولة اإلمارات استقرارها ورخاءها ،وبارك في

خي راتها ،وأدم علي ها المن والمان يا رب العالمين(.)1
اللهم ارزقـنا احلكمة ِف أقـوالنا وأفـعالنا ،واجعلنا من الموفّي
بالوعود ،احلافظّي للعهود يا ذا اجلالل واإلكرام.
ربـنا آتنا ِف الدنـيا حسنة وِف اآلخرة حسنة ،وقنا عذاب النار.
وكل عام وأنـتم ِبي.

( )1يكررها الخطيب مرتين.
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 من مسؤولية الخطيب : .1احلضور إل اجلامع مبكرا .
 .2أن يكون حجم ورقة الطبة صغيا ( ).
 .3مسك العصا .
 .4أن يكون املؤذن ملتزما بلبس البشت ،ومستعدا إللقاء الطبة كبديل ،وإبداء
املالحظات على الطيب إن وجدت.
 .5التأكد من عمل السماعات الداخلية الالقطة للذان املوحد وأنا تعمل بشكل
جيد أثناء الطبة.
 .6التأكد من وجود كتاب خطب اجلمعة ِف مكان بارز (على احلامل).
 .7منع التسول ِف املسجد منعا باتا ،ولإلبالغ عن املتسول يرجى التصال برقم
( )800 26 26أو رقم ( )999أو إرسال رسالة نصية على رقم (.)2828
 لطفا  :من يرغب أن يكتب خطبة فليسلها مشكورا على فاكس026211850
أو يرسلها على إمييل Alsaeed.Ibrahim@awqaf.ae
 أضيفت خدمة جديدة لتطوير خطبة اجلمعة على موقع اهليئةwww.awqaf.ae
وذلك من خالل اقرتاح عناوين جديدة أو إثراء للعناوين املعتمدة أو إبداء الرأي ِف
الطب اليت ألقيت.
ـــــــ
الرؤية :مرجعية إسالمية عاملية وتنمية وقفية مستدامة.
الرسالة :تنمية الوعي الديِن ،وتطوير املساجد ،واملراكز القرآنية ،والفتوى الشرعية،
واحلج والعمرة ،والتنمية الوقفية ،وابتكار منظومات ذكية إلسعاد اجملتمع.
 مركز الفتوى الرسي بالدولة باللغات (العربية  ،واإلجنليزية  ،واألوردو)800 24 22
لإلجابة على األسئلة الشرعية وقسم الرد على النساء
من الثامنة صباحا حىت الثامنة مساء عدا أيام العطل الرسية
2535
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