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اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

الموافق2018/3/2 :م

صلة النـوافل

الخطبة األولى

اْلمد لله عدد ما خلق ،واْلمد لله ملء ما خلق ،اْلمد لله الذي
فـرض الصالة عماد الطاعات ،وشرع النـوافل زيادة للحسنات،
وأشهد أن ل ِله ِل الله وحده ل شريك له ،وأشهد أن سيدنا
ونبيـنا ُممدا عبد الله ورسوله ،خيـر من تـقرب َِل ربه وعبد ،وركع
لله وسجد ،فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبيـنا ُممد وعلى
آله وصحبه أمجعني ،وعلى من تبعهم بإحسان َِل يـوم الدين.

أما بـعد :فأوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله ،قال تـعاَل (:إن
المتقين في جنات وعيون* آخذين ما آتاهم ربـهم إنـهم كانوا
قـبل ذلك محسنين)(.)1

أيـها المسلمونِ :ن الله سبحانه فـرض عليـنا َخس صلوات ِف
اليـوم والليـلة ،وأمرنا بالمحافظة عليـها ،فـقال تـعاَل (:حافظوا على
الصلوات والصلة الوسطى وقوموا لله قانتين)( .)2فمن حافظ
( )1الذاريات .16 - 15 :
( )2البقرة.238 :

على الصلوات ِف وقتها ،وأت أركانـها وخشوعها؛ غفر الله له
وأدخله جنته ،يـقول رسول الله  «: خمس صلوات افـتـرضهن

الله تـعالى ،من أحسن وضوءهن وصلهن لوقتهن ،وأتم
ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يـغفر له»(.)1
وِن من كرم الله ومنته عليـنا أن سن لنا من نـوافل الصلوات ما

نكمل به الفرائض ،قال رسول الله  «: أول ما يحاسب به
العبد يـوم القيامة صلته ،فإن كان أتمها كتبت له تامة ،وإن لم
يكن أتمها قال الله عز وجل :انظروا هل تجدون لعبدي من
تطوع فـتكملون بها فريضته؟»( .)2وذلك تـرغيب ِف اإلكثار من
النـوافل والزيادة من التطوع ،قال رسول الله  لثـوبان رضي الله
عنه  «:عليك بكثـرة السجود لله ،فإنك ل تسجد لله سجدة

إل رفـعك الله بها درجة ،وحط عنك بها خطيئة»( .)3والمراد به
السجود ِف الصالة(.)4
أيـها المصلون :ما هي النـوافل التي سنـها النبي ؟

( )1أبو داود .425 :
( )2أبو داود  ، 864 :والنسائي  ،465 :والرتمذي  ، 413 :وابن ماجه  ، 1426 :وأمحد  .16949 :واللفظ له.
( )3مسلم.488 :
( )4شرح النووي على مسلم .238/2
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أوهلا السنن الرواتب ،وهي السنن الِت رتـبت على صالة الفريضة
قـبـلها أو بـعدها ،وقد دعانا رسول الله  للمحافظة عليـها فـقال

 «: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يـوم ثنتي عشرة ركعة
تطوعا غيـر فريضة إل بـنى الله له بـيتا في الجنة»(.)1

وقد عيـنـها  بـ «:أربع ركعات قـبل الظهر ،وركعتـين بـعدها،
وركعتـين بـعد المغرب ،وركعتـين بـعد العشاء ،وركعتـين قـبل

الفجر»(.)2

وأول ما يـبدأ المسلم به يـومه من النـوافل أن يصلي ركعتـني قـبل
صالة الفجر ،فإن فضلهما أكبـر من أن يـتـرك ،وثـوابـهما أعظم من

أن يـغفل ،فـقد قال  عنـهما «:ركعتا الفجر خيـر من الدنـيا وما
فيها»( .)3وِف رواية «:لهما أحب إلي من الدنـيا جميعا»(.)4

ولذلك كان رسول الله  يسرع ِليهما ،قالت السيدة عائشة
رضي الله عنـها :ما رأيت رسول الله ِ ف شيء من النـوافل أسرع
منه َِل الركعتـني قـبل الفجر(.)5

( )1مسلم .728 :
( )2الرتمذي  ، 414 :والنسائي  1794 :وابن ماجه .1140 :
( )3مسلم .725 :
( )4مسلم .725 :
( )5مسلم .724 :
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وكان َ يرص على أن يصلي أربع ركعات قـبل الظهر ،فـعن
السيدة عائشة رضي الله عنـها :أن النب  كان ل يدع أربـعا قـبل
الظهر(.)1

وكذلك كان  ل يدع أن يصلي بـعد صالة الظهر ركعتـني ،فـعن
علي رضي الله عنه قال :كان النب  يصلي قـبل الظهر أربـعا
وبـعدها ركعتـني(.)2
ومن أراد زيادة األجر ،وعظيم الفضل ،والفوز باجلنة ،فـليجعل

الركعتـني بـعد الظهر أربـعا ،قال النب  «: من صلى قـبل الظهر

أربـعا وبـعدها أربـعا حرمه الله على النار»(.)3

أيـها الحريصون على صلة النافلة :ومن النـوافل الِت داوم النب

 عليـها؛ ركعتان بـعد المغرب ،فـعن ابن عمر رضي الله عنـهما:
أن رسول الله  كان يصلي ركعتـني بـعد المغرب ِف بـيته(.)4
وللمسلم أن يـؤديـهما ِف المسجد أو ِف بـيته أو حيث أدى فريضة
المغرب.
( )1البخاري .1182 :
( )2الرتمذي .424 :
( )3وأبو داود ،1269 :الرتمذي  ،427 :والنسائي  ، 1814 :وابن ماجه .1160 :
( )4البخاري .1180 :
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وقد كان ابن عمر رضي الله عنـهما حريصا على تـعلم النـوافل
وتـتبعها ،فذكر أنه رضي الله عنه صلى مع النب  عددا من

النـوافل ،منـها :سجدتان بـعد العشاء( .)1أي  :ركعتان بـعد صالة

العشاء(.)2
فتلك من السنن الرواتب ،فاحرص عليـها ،فإن للنـوافل فـوائد
عظيمة ،ومنافع عديدة ،فمن حافظ عليـها أحبه الله عز وجل
ووفـقه ،وتـوَل أمره وحفظه ،قال الله تـعاَل ِف اْلديث القدسي
«:وما تـقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افـتـرضت عليه،
وما يـزال عبدي يـتـقرب إلي بالنـوافل حتى أحبه ،فإذا أحببته:
كنت سمعه الذي يسمع به ،وبصره الذي يـبصر به ،ويده التي

يـبطش بها ،ورجله التي يمشي بها ،وإن سألني ألعطيـنه ،ولئن

استـعاذني ألعيذنه»(.)3
وباإلكثار من النـوافل تـتـزكى النـفوس ،وتصفو القلوب ،وتسمو
األرواح ،وَييا ِبا المؤمن حياة هانئة طيبة ،ويـلقى ربه وقد َتت
( )1متفق عليه.
( )2عمدة القاري .234/7
( )3البخاري.6502 :
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فـرائضه ،وكثـرت نـوافله ،فـيدخله الله تـعاَل ِف رمحته ،ويـفتح له
أبـواب جنته.
فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ،ووفـقنا مجيعا
لطاعتك ،وطاعة رسولك ُممد  وطاعة من أمرتـنا بطاعته ،عمال
بقولك (:يا أيـها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي
األمر منكم((.)1

نـفعِن الله وِياكم بالقرآن العظيم
وبسنة نبيه الكرمي صلى الله عليه وسلم.
أقول قـوِل هذا وأستـغفر الله ِل ولكم،
فاستـغفروه ِنه هو الغفور الرحيم.

( )1النساء .59 :
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الخطبة الثانية
اْلمد لله محدا كثريا طيبا مباركا فيه كما َيب ربـنا ويـرضى،
وأشهد أن ل ِله ِل الله وحده ل شريك له ،وأشهد أن سيدنا
ُممدا عبد الله ورسوله ،اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ُممد
وعلى آله وأصحابه أمجعني ،وعلى التابعني هلم بإحسان َِل يـوم
الدين.
أوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله عز وجل.

أيـها المصلونِ :ن النـوافل من خري ما يدخره اإلنسان من عمله،
ويصليها ِف المسجد أو ِف بـيته عمال بقول رسول الله  «: إذا
قضى أحدكم الصلة في مسجده فـليجعل لبـيته نصيبا من

صلته ،فإن الله جاعل في بـيته من صلته خيـرا»( .)1أيِ :ذا

صليتم الفريضة ِف المسجد فاجعلوا بـعضا من النـوافل ِف بـيوتكم؛
ليـقتدي بكم أولدكم وزوجاتكم ،فـيتـعلم الصغري ،ويـتذكر الكبري،
وتـنزل ِف البـيت الرمحة والمالئكة(.)2
فـهل نافظ على صالة النـوافل لنكسب األجر الكثري؟
( )1مسلم .778 :
( )2شرح النووي على مسلم )68/6( :
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هذا وصلوا وسلموا على من أمرت بالصالة والسالم عليه ،قال
تـعاَل (:إن الله وملئكته يصلون على النبي يا أيـها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما)( .)1وقال رسول الله  «: من صلى

علي صلة صلى الله عليه بها عشرا»(.)2
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبيـنا ُممد وعلى آله وصحبه
أمجعني .وارض اللهم عن اْللفاء الراشدين :أِب بكر وعمر وعثمان
وعلي ،وعن سائر الصحابة األكرمني.
اللهم ارحم شهداء الوطن األوفياء ،وارفع درجاِتم ِف عليني مع
األنبياء ،واجز أمهاِتم وآباءهم وزوجاِتم وأهليهم مجيعا جزاء
الصابرين يا َسيع الدعاء.
اللهم انصر قـوات التحالف العرِب ،الذين َتالفوا على رد اْلق َِل
أصحابه ،اللهم كن معهم وأيدهم ،اللهم وفق أهل اليمن َِل كل
خري ،وامجعهم على كلمة اْلق والشرعية ،وارزقـهم الرخاء يا أكرم
األكرمني .اللهم انشر الستقرار والسالم ِف بـلدان المسلمني
والعاَل أمجعني.
( )1األحزاب . 56 :
( )2مسلم .384 :
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اللهم زد اإلمارات بـهجة ومجال ،واكتب لمن غرس فيها هذه
اْليـرات األجر واْلسنات يا أرحم الرامحني.
اللهم وفق رئيس الدولة ،الشيخ خليفة بن زايد لكل خير،
واحفظه بحفظك وعنايتك ،ووفق اللهم نائبه وولي عهده األمين

لما تحبه وتـرضاه ،وأيد إخوانه حكام اإلمارات.

اللهم اغفر للمسلمني والمسلمات األحياء منـهم واألموات ،اللهم
ارحم الشيخ زايد ،والشيخ مكتوم ،وشيوخ اإلمارات الذين

انـتـقلوا إلى رحمتك ،اللهم ارحمهم رحمة واسعة من عندك،
وأفض عليهم من خيرك ورضوانك .وأدخل اللهم ِف عفوك
وغفرانك ورمحتك آباءنا وأمهاتنا ومجيع أرحامنا ومن له حق عليـنا.

اللهم احفظ لدولة اإلمارات استقرارها ورخاءها ،وبارك في
خيـراتها ،وأدم عليـها األمن واألمان يا رب العالمين.
اللهم اسقنا الغيث ول َتعلنا من القانطني ،اللهم أغثـنا ،اللهم
أغثـنا ،اللهم أغثـنا غيثا مغيثا هنيئا واسعا شامال ،اللهم اسقنا من
بـركات السماء ،وأنبت لنا من بـركات األرض .اذكروا الله العظيم
يذكركم ،واشكروه على نعمه يزدكم .وأقم الصالة.
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 -من مسؤولية الخطيب :

 .1اْلضور َِل اجلامع مبكرا .
 .2أن يكون حجم ورقة اْلطبة صغريا ( ).
 .3مسك العصا .
 .4أن يكون املؤذن ملتزما بلبس البشت ،ومستعدا إللقاء اْلطبة كبديل ،وِبداء
املالحظات على اْلطيب ِن 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 اْلامل).
 .7منع التسول ِف املسجد منعا باتا ،ولإلبالغ عن املتسول يرجى التصال برقم
( )800 26 26أو رقم ( )999أو ِرسال رسالة نصية على رقم (.)2828
 لطفا  :من يرغب أن يكتب خطبة فلريسلها مشكورا على فاكس026211850
أو يرسلها على ِمييل Alsaeed.Ibrahim@awqaf.ae
 أضيفت خدمة جديدة لتطوير خطبة اجلمعة على موقع اهليئةwww.awqaf.ae

وذلك من خالل اقرتاح عناوين جديدة أو ِثراء للعناوين املعتمدة أو ِبداء الرأي ِف
اْلطب الِت ألقيت.
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