دولــة اإلمـارات العـربية املتحـدة

اجلمعة 10 :ذو احلجة 1438

اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

الموافق2017/9/1 :

ذكر الله ت عالى

الخطبة األولى
احلمد لله الكبي المتـعال ،ذي الكمال واجلالل ،وأشهد أن ل إله
إل الله وحده ل شريك له ،وأشهد أن سيدنا ونبيـنا ُممدا عبد الله
ورسوله ،فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبيـنا ُممد وعلى آله
وصحبه ،وعلى من تبعهم بإحسان إل يـوم الدين.

أما ب عد :فأوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله ،فهي وصيته
لألولني واآلخرين ،وأبشركم باألجر العظيم لمن استمع اْلطبة
وأنصت؛ قال  «: من ت وضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة

فاستمع وأنصت؛ غفر له ما ب ي نه وب ين الجمعة وزيادة ثالثة
أيام ،ومن مس الحصى ف قد لغا»(.)1

أي ها المصلون :إن الله عز وجل هو العظيم الممجد( ،وله
الكبرياء في السموات واألرْ)( .)2أكبـر من كل شيء بعظمته
( )1مسلم .857 :
( )2اجلاثية .37 :

وقـوته (سبحانه هو الله الواحد القهار)( .)1استـعلى على كل

شيء بقدرته ،وهو (الكبير المت عال)( .)2وأحاط بكل شيء علما،
وخضع له العباد طوعا وكرها(( .)3ولله يسجد من في السموات

واألرْ طوعا وكرها)( .)4سبحانه أمر نبيه الكري  أن يـقدسه
ويـنـزهه ،وبالتكبي يـفرده ،فـقال تـبارك اسه (:وربك فكب ر)(.)5

وأمرنا أن نكبـره تكبيا فـقال عز وجل (:وكب ره تكبيرا)( .)6أي
عظمه عظمة تامة .فـ (الله أكبـر) أبـلغ لفظة عند العرب ف معن
التـعظيم واإلجالل(.)7
أي ها المكب رون :ما فضل التكبير؟ إن فضله عند الله عظيم،
ومقامه كري ،فـهو من أزكى الكالم وأحسنه ،وأحب المقال إليه
تـعال وأطيبه ،قال رسول الله  «: أحب الكالم إلى الله أربع

سبحان الله ،والحمد لله ،ول إله إل الله ،والله أكب ر .ل
يضرك بأيهن بدأت»(.)8

( )1الزمر .4 :
( )2الرعد .9 :
( )3تفسي ابن كثي )437/4( :
()4الرعد.15 :
( )5املدثر .3 :
( )6اإلسراء .111 :
( )7تفسي القرطيب .)345/10( :
( )8مسلم .5724 :
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وللتكبي تـفتح أبـواب السماء ،قال ابن عمر رضي الله عنـهما:
بـيـنما َنن نصلي مع رسول الله  إذ قال رجل من القوم :الله
أكبـر كبيا ،واحلمد لله كثيا ،وسبحان الله بكرة وأصيال ،فـقال

رسول الله  «: من القائل كلمة كذا وكذا؟» .قال رجل من
القوم :أنا يا رسول الله .قال  «: عجبت لها ،فتحت لها

أب واب السماء» .قال ابن عمر رضي الله عنـهما :فما تـركتـهن منذ
سعت رسول الله  يـقول ذلك(.)1
والتكبي يـعود باْلي على صاحبه ف الدنـيا واآلخرة ،فـهو من
أسباب استجابة الدعاء ،فـقد جاء رجل إل رسول الله  فـقال:
علمن كالما أقوله .قال «:قل :ل إله إل الله وحده ل شريك

له ،الله أكب ر كبيرا ،والحمد لله كثيرا ،سبحان الله رب
العالمين ،ل حول ول ق وة إل بالله العزيز الحكيم» .قال:

فـهؤلء لرّب ،فما ل؟ قال «:قل :اللهم اغفر لي وارحمني

واهدني وارزقني»( .)2ومن عرف معن التكبي وفضله؛ أدرك أنه

من أكثر الذكر أجرا ،وأعظمه ثـوابا ،قال سيدنا عمر بن اْلطاب
( )1مسلم .601 :
( )2مسلم .2696 :
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رضي الله عنه :قـول (الله أكبـر) خيـر من الدنـيا وما فيها( .)1فمن
قاهلا موقنا بعناها وُمتـواها بشر باجلنة ونعيمها ،قال النيب  «: ما
كب ر مكب ر قط إل بشر» .قيل :يا رسول الله باجلنة؟ قال

«:ن عم»( .)2فـهنيئا لمن جعل لسانه رطبا بالتكبي ف كل أوقاته.

عباد الله :ما هي مواطن التكبير؟ نـردد التكبي ف كل وقت
وحني ،نذكر به ربـنا ،ونشكره على ما أنـعم به عليـنا ،وقد شرعه
الله تـعال ف كثي من العبادات والقربات ،ف صالتنا وصيامنا،
وحجنا ونسكنا ،فإذا أذن المؤذن أو أقام افـتتح بالتكبي ،ونـبدأ
الصالة بالتكبي ،قال رسول الله  عن الصالة «:التكبير

تحريمها ،والتسليم تحليلها»( .)3وعند إتام رمضان وحلول عيد
الفطر أمر الله تـعال بالتكبي فـقال (:ولتكملوا العدة ولتكب روا

الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون)( .)4وف عيد األضحى أمر

به فـقال (:لن ي نال الله لحومها ول دماؤها ولكن ي ناله الت قوى
منكم كذلك سخرها لكم لتكب روا الله على ما هداكم وبشر
( )1تفسي القرطيب.)345/10( :
( )2الطرباين ف األوسط .7779 :
( )3أبو داود  ، 61 :والرتمذي 3 :وابن ماجه ، 275 :والدارقطن  1393 :واللفظ له.
( )4البقرة .185 :
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المحسنين)( .)1والتكبي يصحبـنا ف سفرنا ،فـقد كان رسول الله
 إذا استـوى على بعيه خارجا إل سفر ،كبـر ثالثا(.)2
وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنـهما :كنا إذا صعدنا كبـرنا،
وإذا نـزلنا سبحنا( .)3وإن كلمة (الله أكبـر) تـفتح أبـواب األمل،
فإذا استحضر المرء لفظها ومعناها حينما يصعب عليه أمر ،فـهو
يذكر نـفسه بقوة الله تـعال وقدرته ،وكربيائه وعظمته ،فـهو القائل
سبحانه (:وما كان الله لي عجزه من شيء في السموات ول في
األرْ إنه كان عليما قديرا)( .)4فاللهم اجعل ألسنتـنا رطبة
بذكرك ،وقـلوبـنا عامرة بشكرك ،ووفـقنا َجيعا لطاعتك وطاعة

رسولك ُممد  وطاعة من أمرتـنا بطاعته ،عمال بقولك (:يا أي ها
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم)(.)5
نـفعن الله وإياكم بالقرآن العظيم ،وبسنة نبيه الكري صلى الله عليه وسلم.
أقول قـول هذا وأستـغفر الله ل ولكم ،فاستـغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

( )1احلج .37 :
( )2مسلم .1342 :
( )3البخاري.2993 :
( )4فاطر.44 :
( )5النساء .59 :
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الخطبة الثانية
احلمد لله رب العالمني ،وأشهد أن ل إله إل 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 إل يـوم الدين.
أوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله عز وجل ،واإلكثار من
تكبيه وتـعظيمه ،فذلك من شعائر الله تـعال ( ومن ي عظم شعائر

الله فإن ها من ت قوى القلوب)( .)1فبالتكبي يـعبـر المسلم عن
شكره لله عز وجل على هدايته له ،وتـوفيقه لطاعته ،وَنن ف أيام
يستحب فيها اإلكثار من تكبي الله تـعال وتـعظيمه ،وخاصة عقب
الصلوات المكتوبات؛ إل عصر رابع أيام عيد األضحى ،نكبـر
فـنـقول :الله أكبـر ،الله أكبـر ،الله أكبـر ،ل إله إل الله ،والله أكبـر
الله أكبـر ،ولله احلمد.
هذا وصلوا وسلموا على من أمرت بالصالة والسالم عليه ،قال
تـعال (:إن الله ومالئكته يصلون على النبي يا أي ها الذين آمنوا

( )1احلج .32 :
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صلوا عليه وسلموا تسليما)( .)1وقال رسول الله  «: من صلى
علي صالة صلى الله عليه بها عشرا»( .)2اللهم صل وسلم
وبارك على سيدنا ونبيـنا ُممد وعلى آله وصحبه أَجعني.
اللهم بارك لنا ف يـومنا هذا ،واجعله شاهدا لنا ،اللهم متـعنا براحة
البال ،وحسن احلال ،وقـبول األعمال ،اللهم تـقبل صالتـنا
وصدقاتنا وتكبينا وأضاحينا.
اللهم إنك قد منـنت عليـنا بوطن التسامح والمحبة؛ فاجعل العفو
شيمتـنا ،والتسامح خلقنا ،والتـراحم سلوكنا ،والعطاء دأبـنا.
اللهم زدنا سعادة وطمأنينة وهناء؛ وأدم السعادة على وطننا وبـيوتنا
وعلى أهلينا وأرحامنا.
اللهم ارحم شهداء الوطن األوفياء ،وارفع درجاِتم ف عليني مع
األنبياء ،واجز أمهاِتم وآباءهم وزوجاِتم وأهليهم َجيعا جزاء
الصابرين يا سيع الدعاء .اللهم انصر قـوات التحالف العرّب ،الذين
َتالفوا على رد احلق إل أصحابه ،اللهم كن معهم وأيدهم ،اللهم

( )1األحزاب.56 :
( )2مسلم .384 :
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وفق أهل اليمن إل كل خي ،واَجعهم على كلمة احلق والشرعية،
وارزقـهم الرخاء يا أكرم األكرمني.
اللهم انشر الستقرار والسالم ف بـلدان المسلمني والعاَل أَجعني.
اللهم ارض عن اْللفاء الراشدين :أّب بكر وعمر وعثمان وعلي،
وعن سائر الصحابة األكرمني.
اللهم اجعل الصبـر سبيلنا لإلبداع وطلب العلم والمعال وخدمة
الوطن ،ورفع رايته ف األعال.
اللهم بارك لنا ف طبيعة اإلمارات ،وزدها بـهجة وَجال ،واكتب
لمن غرس هذه اْليـرات األجر واحلسنات يا أرحم الراِحني.
اللهم ارزق النساء الطمأنينة والنجاح والفوز والفالح.
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 األمين لما تحبه وت رضاه،

وأيد إخوانه حكام اإلمارات.

اللهم اغفر للمسلمني والمسلمات األحياء منـهم واألموات ،اللهم

ارحم الشيخ زايد ،والشيخ مكتوم ،وشيوخ اإلمارات الذين
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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 األمن واألمان يا رب العالمين(.)1
اللهم ارزقـنا احلكمة ف أقـوالنا وأفـعالنا ،واجعلنا من الموفني
بالوعود ،احلافظني للعهود يا ذا اجلالل واإلكرام.
اذكروا الله العظيم يذكركم ،واشكروه على نعمه يزدكم.
وأقم الصالة.

( )1يكررها الخطيب مرتين.
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 من مسؤولية الخطيب : .1احلضور إل اجلامع مبكرا .
 .2أن يكون حجم ورقة اْلطبة صغيا ( ).
 .3مسك العصا .
 .4أن يكون املؤذن ملتزما بلبس البشت ،ومستعدا إللقاء اْلطبة كبديل ،وإبداء
املالحظات على اْلطيب إن وجدت.
 .5التأكد من عمل السماعات الداخلية الالقطة لألذان املوحد وأهنا تعمل بشكل
جيد أثناء اْلطبة.
 .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
اْلطب اليت ألقيت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرؤية :مرجعية إسالمية عاملية وتنمية وقفية مستدامة.
الرسالة :تنمية الوعي الدين ،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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