دولـة اإلمـارات العـربية املتحـدة

اجلمعة12 :ربيع أول 1438هـ

اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

الموافق2017/12/1 :م

التحاد هدي ن بوي

الخطبة األولى
اْلمد لله الذي من عليـنا بنبيـنا ُممد ،وألف بـي قـلوبنا ،ورسخ
دعائم الّتاد ،وأشهد أن ل إله إل الله وْدُ ل شريك له ،أسبغ
عليـنا نعمه ،وأرسل إليـنا خات رسله ،وأشهد أن سيدنا ونبيـنا ُممدا
عبد الله ورسوله ،فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبيـنا ُممد
وعلى آله وصحبه أجعي ،وعلى من تبعهم بإْسان إَل يـوم الدين.

أما ب عد :فأوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله ،قال سبحانه

وتـعاَل (:يا أي ها الذين آمنوا ات قوا الله ولت نظر ن فس ما قدمت
لغد وات قوا الله إن الله خبير بما ت عملون)(.)1

أي ها المؤمنون :إنـنا نعيش ِف هذُ األيام مناسبتـي عييمتـي،
مناسبة مولد النب  وذكرى قيام اّتاد دولة اإلمارات العربية
المتحدة ،وإنه لمن الفأل اْلسن أن تأت المناسبتان الكريتان معا،
فـنستبشر بتتابع الي وتضافرُ ،ونـتأمل اْلكمة ِف اْتماعهما،
( )1اْلشر .18 :

ونـقوم با يليه عليـنا الواْب تاههما ،فـنتمسك بدي النب 
ونـقتدي برصه على اّتاد الكلمة ،فـلقد كان مولدُ  بداية
للخي واهلدى ،والسعادة واهلنا ،والتآلف والوْدة ،والمحبة والرْحة،
قال تـعاَل (:لقد جاءكم رسول من أن فسكم عزيز عليه ما عنتم

حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم)( .)1ومن رْحته 
بجتمعه قـبل بعثته؛ أنه فض خالفـهم ،ونشر السالم بـيـنـهم،
ودعاهم إَل اْتماع كلمتهم ،فحي اختـلفوا بـعد بناء الكعبة أيـهم
يضع اْلجر األسود؟ وأرادت كل قبيلة أن تستأثر بالشرف وْدها،
ْعل  كل قبيلة تسك بطرف ثـوبه الذي وضع عليه اْلجر
األسود( )2ليـعلمهم ويـعلمنا أن جيع أفـراد المجتمع شركاء ِف ّتمل
المسؤولية ،ويـنبغي عليهم أن يكونوا يدا واْدة ِف إعمار اْلياة.
أي ها المصلون :ولما بـعث الله تـعاَل نبيـنا ُممدا  دعا قـومه إَل
الطريق القومي ،والصراط المستقيم ،وعبادة رب العالمي ،وصلة
الرْم الِت تـقوي تالْحهم ،وتـعزز الّتاد بـيـنـهم ،وعندما هاْر إَل
ُمتمع ْديد غرس فيه شجرة المحبة ،وسقاها باء األلفة ،ووْد

( )1التوبة .128 :
( )2سية ابن هشام 197/1 :ودلئل النبوة أليب نعيم :ص .176
2

الكلمة بـي المهاْرين وأهل المدينة ،فأنشأ ُمتمعا متـرابطا،
متـعاطفا متماسكا كاجلسد الواْدّ ،تقق فيهم وصف ربـنا

سبحانه (:إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون)(.)1
وقد أْاطهم النب  با يـقوي وْدتـهم ،ويـبعد عنـهم أسباب
الختالف ،وكلما بدا ميهر من مياهر التحزب أو العصبية
استأصله رسول الله  وذكرهم با يقق وْدتـهم ،ويـؤلف بـي
قـلوبم ،ويمع كلمتـهم ،ويـقول هلم «:ل تختلفوا ف تختلف

ق لوبكم»( .)2وبـرأ الله تـعاَل رسولنا  من كل فئة أو طائفة
تسعى للتـفريق بـي الناس باسم الدين ،فـقال عز وْل (:إن الذين

ف رقوا دين هم وكانوا شي عا لست من هم في شيء)(.)3
وكان مبـعثه  منة من الله تـعاَل عليـنا ،ونعمة أسداها إليـنا ،قال
سبحانه (:لقد من الله على المؤمنين إذ ب عث فيهم رسول من
أن فسهم ي ت لو عليهم آياته وي زكيهم وي علمهم الكتاب والحكمة

وإن كانوا من ق بل لفي ضَلل مبين)( .)4وِف هذُ اآلية الكرية
( )1األنبياء .92 :
( )2مسلم .432 :
( )3األنعام .159 :
( )4آل عمران .164 :
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يذكر الله تـعاَل عبادُ المؤمني با أنـعم به عليهم من بعثة الرسول
ُممد  إليهم يـتـلو عليهم آيات الله مبـيـنات ،ويـزكي نـفوسهم
باألخالق الفاضلة ،ويل قـلوبـهم بالقيم الرْيمةّْ ،ت صاروا من
أعمق الناس علما ،وأبـرهم قـلوبا ،وأقـلهم تكلفا ،وأصدقهم
هلجة( .)1وأكثرهم ألفة ،ولقد خطب ِ ف جع من أصحابه رضي
الله عنـهم فحمد الله وأثـَن عليهُ ،ث قال «:ألم أجدكم ضَلل،

ف هداكم الله بي؟ وعالة ،فأغناكم الله بي؟ ومت فرقين ،فجمعكم
الله بي؟» .ويـقولون :الله ورسوله أمن ،فـقال«:أل تجيبوني؟»
فـقالوا :الله ورسوله أمن( .)2نـعم ،المنة والفضل من الله عليـنا ،أن
بـعث فينا رسوله  فألف به بـي قـلوبنا ،ووْد صفوفـنا ،قال عز
وْل (:وألف ب ين ق لوبهم لو أن فقت ما في األرض جميعا ما

ألفت ب ين ق لوبهم ولكن الله ألف ب ي ن هم إنه عزيز حكيم)(.)3

وأوصى النب  بوْدة المجتمع فـقال «:من أراد بحبوحة الجنة
-أي وسطها وأْسنـها -ف لي لزم الجماعة»(.)4

( )1تفسي ابن كثي .)335/1( :
( )2متفق عليه.
( )3األنفال .63 :
( )4الرتمذي .2165 :
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فالّتاد وصية نـبوية ،وضرورة شرعية إنسانية ،فإنه ل يكن
لمجتمع أن يقق مصاْله إل باْتماع ْهود أبـنائه( )1بتـعاوِنم
وتكاتفهم ،وتالْحهم وتآزرهم.

عباد الله :إن الّتاد من أعيم النـعم أثـرا ،وما تسك ُمتمع
باّتادُ ووْدة صفه إل قويت شوكته ،وظهرت عزته ،وبدا سلطانه،
وعيمت سيادته ،ودامت دولته ،وازدهرت ْضارته ،ولذلك أمرنا
الله تـعاَل بالّتاد فـقال عز وْل (:واعتصموا بحبل الله جميعا

ول ت فرقوا)( .)2وإن وْدة الصف والّتاد والتـعاون قد أمر الله
تـعاَل با األمم من قـبلنا ،وْذرنا سبحانه أن يصيبـنا مثل ما
أصاب من افـتـرق واختـلف منـهم ،فـقال سبحانه (:ول تكونوا
كالذين ت فرقوا واخت لفوا من ب عد ما جاءهم الب ي نات وأولئك

لهم عذاب عظيم)( .)3قال ابن عباس رضي الله عنـهما :أمر الله
المؤمني باّتاد كلمتهم ،ونـهاهم عن الختالف والفرقة ،وأخبـرهم
أنه إَّنا هلك من كان قـبـلهم بالصومات(.)4

( )1الذريعة إَل مكارم الشريعة  :ص . 265
( )2آل عمران .103 :
( )3آل عمران .105 :
( )4تفسي الطربي .)321/1(:
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وقد أدركت القيادة اْلكيمة لدولة اإلمارات ومؤسسوها األهية
العيمى لالّتاد ،فـبادروا إَل وْدة الصف ،واْتماع الكلمة،
وأقاموا الّتاد ،وهو إْناز تارخيي عييم ،يـتذاكرُ األْيال ،وأَّنوذج
يتذي به اآلخرون  ،فأثرت ْهودهم بفضل الله تـعاَل دولة قوية
ْضارية ،يشهد العال برقيـها ،وصالبة اّتادها ،وتالْم قيادتا
وشعبها ،يسابق الزمن أبـناؤها ،كل يـهدف إَل الرتقاء باّْ ،ت
أصبحت اإلمارات أَّنوذج رقي وبناء ،وواْة استقرار وهناء.
فاللهم أدم عليـنا الوْدة والوئام ،وأظلنا بالي والسالم ،وبارك لنا
فيما أعطيتـنا ،وزدنا من فضلك العميم ،ووفـقنا لطاعتك أجعي،
وطاعة رسولك ُممد األمي  وطاعة من أمرتـنا بطاعته ،عمال
بقولك (:يا أي ها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي
األمر منكم)(.)1

نـفعِن الله وإياكم بالقرآن العييم،
وبسنة نبيه الكرمي صلى الله عليه وسلم.
أقول قـوِل هذا وأستـغفر الله ِل ولكم،
فاستـغفروُ إنه هو الغفور الرْيم.
( )1النساء .59 :
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الخطبة الثانية
اْلمد لله رب العالمي ،وأشهد أن ل إله إل الله وْدُ ل شريك
له ،وأشهد أن سيدنا ُممدا عبد الله ورسوله ،اللهم صل وسلم
وبارك على سيدنا ُممد وعلى آله وأصحابه أجعي ،وعلى التابعي
هلم بإْسان إَل يـوم الدين.
أوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله عز وْل.
أي ها المصلون :تسكوا بدي نبيكم ،واقـتدوا بالمفلحي من
قـبلكم ،تسعدوا كما سعدوا ،وتـعاونوا على رفـعة الوطن ،وطاعة
اْلاكم ،يشملكم الله برْحته ،ويـعمكم بإْسانه ،ويـغدق عليكم
فضله وإنـعامه ،واعرفوا لمؤسسي الّتاد فضلهم ،واشكروا هلم

ْهدهم ،فإنـهم ( رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه)( .)1وسجل
التاريخ ذكرهم ( ليجزي هم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من

فضله والله ي رزق من يشاء بغير حساب)( .)2وْافيوا على
إْنازات الوطن ،فـهذا إرثكم ألبـنائكم ،وللْيال من بـعدكم ،هذا
وأكثروا من الصالة والسالم على نبيكم كما أمركم ربكم فـقال
( )1األْزاب .23 :
( )2النور .38 :
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تـعاَل (:إن الله ومَلئكته يصلون على النبي يا أي ها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما)( .)1وقال رسول الله  «: من صلى
علي صَلة صلى الله عليه بها عشرا»(.)2

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبيـنا ُممد وعلى آله وصحبه
أجعي ،وارض اللهم عن اللفاء الراشدين :أيب بكر وعمر وعثمان
وعلي ،وعن سائر الصحابة األكرمي.
اللهم ارْم شهداء الوطن األوفياء ،وارفع درْاتم ِف عليي مع
األنبياء ،واْز أمهاتم وآباءهم وزوْاتم وأهليهم جيعا ْزاء
الصابرين يا َسيع الدعاء .اللهم انصر قـوات التحالف العريب ،الذين
ّتالفوا على رد اْلق إَل أصحابه ،اللهم كن معهم وأيدهم.
اللهم انشر الستقرار والسالم ِف بـلدان المسلمي والعال أجعي.
اللهم زد اإلمارات بـهجة وجال ،واكتب لمن غرس فيها هذُ
اليـرات األْر واْلسنات يا أرْم الراْحي.
اللهم وفق رئيس الدولة ،الشيخ خليفة بن زايد لكل خير،

واحفظه بحفظك وعنايتك ،وأنعم عليه بالصحة ،وألبسه ث وب
( )1األْزاب . 56 :
( )2مسلم .384 :
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العافية ،ووفق اللهم نائبه وولي عهده األمين لما تحبه وت رضاه،

وأيد إخوانه حكام اإلمارات.

اللهم اغفر للمسلمي والمسلمات األْياء 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 األمن واألمان يا رب العالمين(.)1
اللهم اسقنا الغيث ول تعلنا من القانطي ،اللهم أغثـنا ،اللهم
أغثـنا ،اللهم أغثـنا ،اللهم اسقنا من بـركات السماء ،وأنبت لنا من
بـركات األرض.
اذكروا الله العييم يذكركم ،واشكروُ على نعمه يزدكم.
وأقم الصالة.

( )1يكررها الخطيب مرتين.

9

 من مسؤولية الخطيب : .1اْلضور إَل اجلامع مبكرا .
 .2أن يكون ْجم ورقة الطبة صغيا ( ).
 .3مسك العصا .
 .4أن يكون املؤذن ملتزما بلبس البشت ،ومستعدا إللقاء الطبة كبديل ،وإبداء
املالْيات على الطيب إن وْدت.
 . 5التأكد من عمل السماعات الداخلية الالقطة للذان املوْد وأِنا تعمل بشكل
ْيد أثناء الطبة.
 .6التأكد من وْود كتاب خطب اجلمعة ِف مكان بارز (على اْلامل).
 .7منع التسول ِف املسجد منعا باتا ،ولإلبالغ عن املتسول يرْى التصال برقم
( )800 26 26أو رقم ( )999أو إرسال رسالة نصية على رقم ( ،)2828وعلى
اإلمام إبالغ الفرع بأية ْالة تسول.
 لطف ا  :من يرغب أن يكتب خطبة فليسلها مشكورا على فاكس026211850
أو يرسلها على إييل Alsaeed.Ibrahim@awqaf.ae
 أضيفت خدمة ْديدة لتطوير خطبة اجلمعة على موقع اهليئةwww.awqaf.ae
وذلك من خالل اقرتاح عناوين ْديدة أو إثراء للعناوين املعتمدة أو إبداء الرأي ِف
الطب الِت ألقيت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرؤية :مرْعية إسالمية عاملية وتنمية وقفية مستدامة.
الرسالة :تنمية الوعي الديِن ،وتطوير املساْد ،واملراكز القرآنية ،والفتوى الشرعية،
واْلج والعمرة ،والتنمية الوقفية ،وابتكار منيومات ذكية إلسعاد اجملتمع.
 مركز الفتوى الرَسي بالدولة باللغات (العربية  ،واإلْنليزية  ،واألوردو)800 24 22
لإلْابة على األسئلة الشرعية وقسم الرد على النساء
من الثامنة صباْا ّْت الثامنة مساء عدا أيام العطل الرَسية
2535
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