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لئن شكرتم َلزيدنكم

الخطبة اَلولى
اْلمد لله على كري نـعمائه ،نمده حق حده ،ونـثن عليه اليـر
كله كما يـنبغي جلالل وجهه وعظيم سلطانه ،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 أجعي ،وعلى من تبعهم بإحسان إل يـوم الدين.
أما ب عد :فأوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله ،قال سبحانه
وتـعال (:فات قوا الله لعلكم تشكرون)(.)1

أي ها المسلمون :قال الله عز وجل (:وإن ت عدوا نعمة الله ل
تحصوها إن الله لغفور رحيم)( .)2سبحانه أسبغ علينا نعمه ظاهرة
وباطنة ،قال تـعال (:فكلوا مما رزقكم الله حَلل طيبا واشكروا

نعمت الله إن كنتم إياه ت عبدون)( .)3وتذكروا أن الله تـبارك اسه
( )1آل عمران .123 :
( )2النحل .18 :
( )3النحل .114 :

( أخرجكم من بطون أمهاتكم ل ت علمون شيئا وجعل لكم
السمع واَلبصار واَلفئدة لعلكم تشكرون)( .)1فشكره سبحانه
واجب عليـنا ،وأمر أنـزله إليـنا ،قال عز وجل (:بل الله فاعبد وكن

من الشاكرين)( .)2وقال تـعال (:واشكروا لي ول تكفرون)(.)3

عباد الله :ما معنى الشكر؟ وما هي أهميته؟ الشكر :هو تـقدير

اإلحسان( .)4والعتاف به ،والثـناء على المحسن بذكر
إحسانه( .)5والشكور من عباد الله هو الذي َيتهد ف شكر ربه
بطاعته ،وأداء ما أوجب عليه من عبادته( .)6ويرص على ذكر
نعمة ربه عليه؛ ليستديها ،فالشكر يافظ على النـعم الموجودة
ويزيدها ،فـهو مرتبط بالمزيد من النـعم ،ولن يـنـقطع المزيد من الله
حّت يـنـقطع الشكر من المرء( .)7وربـنا الكري الشكور الذي يـعطي
اجلزيل من النـعمة ،ويـرضى باليسي من الشكر( .)8قال سبحانه
مرغبا عباده ف عطائه وشكره (:إن ت قرضوا الله ق رضا حسنا
( )1النحل .78 :
( )2الزمر .66 :
( )3البقرة .152 :
( )4العي للخليل بن أحد .)292/5(:
( )5الكليات أليب البقاء اْلنفي (املتوىف1094 :هـ) (:ص.)535 :
( )6لسان العرب (.)424 /4
( )7الشكر لبن أيب الدنيا (:ص.)11 :
( )8األساء والصفات للبيهقي (.)179/1
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يضاعفه لكم وي غفر لكم والله شكور حليم)( .)1يشكر اليسي
من الطاعات ،ويثيب عليه الكثي من اْلسنات ،قال رسول الله

 «: ب ي نما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق
فأخره ،فشكر الله له ف غفر له»( .)2فـهو ف اجلنة يـتـنـعم فيها بغي
حساب ،ولما دخل أهل اجلنة اجلنة ووجدوا ما أعده الله تـعال هلم

حدوه سبحانه على عظيم شكره لقليل عملهم ( وقالوا الحمد
لله الذي أذهب عنا الحزن إن رب نا لغفور شكور)(.)3

أي ها المسلمون :ولقد كان األنبياء عليهم السالم قدوة لنا ف

شكرهم لالقهم عز وجل ،قال تـعال عن نوح عليه السالم (:إنه
كان عبدا شكورا)( .)4ووصف نبيه إبـراهيم عليه السالم بأنه كان

(شاكرا َلن عمه)( .)5وقال على لسان نبيه سليمان عليه السالم
(:رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أن عمت علي وعلى والدي
وأن أعمل صالحا ت رضاه)( .)6وكان خات األنبياء سيدنا ُممد 
( )1التغابن .17 :
( )2متفق عليه.
( )3فاطر.34 :
( )4اإلسراء .3 :
( )5النحل .121 :
( )6النمل .19 :
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َيتهد ف طاعة ربه وعبادته ،فقيل له :غفر الله لك ما تـقدم من

ذنبك وما تأخر ،فقال «:أفَل أكون عبدا شكورا»(.)1

أي ها الشاكرون :كيف نكون من عباد الله الشاكرين؟ إن للشكر

صورا عديدة :منـها العتاف بفضل المنعم سبحانه ،وهذا ما أسرع
إليه سليمان عليه السالم حي رأى عرش بـلقيس ( مستقرا عنده

قال هذا من فضل ربي ليب لوني أأشكر أم أكفر)( .)2وكان رسولنا

 يـعلمنا أن يـتـوجه المرء إل الله تـعال قائال «:أبوء لك بنعمتك
علي»( .)3أي :أنا مقر ومعتف بأنك منعم علي(.)4

ومن صور الشكر ذكر النـعمة والتـفكر ف عظيم قدرها ،قال تـعال

 (:ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج ق ومك من الظلمات إلى
النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك َليات لكل صبار

شكور)( .)5أي :وذكرهم بنعم الله تـعال عليهم( .)6فذكر نعم الله
( )1متفق عليه.
( )2النمل .40 :
( )3البخاري .6206 :
( )4املفاتيح ف شرح املصابيح (.)183/3
( )5إبراهيم .5 :
( )6تفسي ابن كثي .)478/4( :
4

من أسباب الفالح ،قال سبحانه (:فاذكروا آلء الله لعلكم
ت فلحون)(.)1
ومن صور الشكر أن نستعي بنعم الله تـعال على طاعته ،فإنه
سبحانه ذكر نعمه وفضله على داود وسليمان عليهما السالم ث

قال (:اعملوا آل داوود شكرا وقليل من عبادي الشكور)(.)2
وشكر كل نعمة يكون من جنسها ،فشكر العلم يكون ببذله
للناس ،وشكر المال يكون باإلنـفاق منه ف وجوه الب ،وشكر
القوة والصحة يكون بساعدة الضعفاء ،والعمل والبناء والبذل
والعطاء ،وشكر الوظيفة يكون بالقيام بواجباتا وأداء مهامها ،وكل
نعمة من نعم الله تـعال عليـنا تستـوجب شكرها.
أي ها المصلون :ومن شكر الله تـعال أن نشكر أصحاب الفضل
عليـنا ،قال النب  «: ل يشكر الله من ل يشكر الناس»(.)3

ومعناه أن الله تـعال ل يـقبل شكر اإلنسان على إحسانه إليه ،إذا
كان ل يشكر إحسان الناس إليه ،وَيحد معروفـهم( .)4فإن الله
( )1األعراف .69 :
( )2سبأ .13 :
( )3التمذي  ، 1955 :أبو داود ،4811 :وأحد  .7504 :والبخاري ف األدب املفرد  218 :واللفظ له.
( )4فيض القدير للمناوي .)280/3( :
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عز وجل شكور يب لعبده أن يكون شكورا ،يـعتف بالفضل
ألهله ،ويشكر صاحب المعروف على صنعه.
فاللهم لك اْلمد بميع ُمامدك الت ل تـفن أبدا ،ولك الشكر
على جيع نعمك الت ل ُصى عددا ،اللهم اجعلنا من عبادك
الشاكرين ،ووفـقنا جيعا لطاعتك وطاعة رسولك ُممد  وطاعة

من أمرتـنا بطاعته ،عمال بقولك (:يا أي ها الذين آمنوا أطيعوا الله
وأطيعوا الرسول وأولي اَلمر منكم)(.)1
نـفعن الله وإياكم بالقرآن العظيم،
وبسنة نبيه الكري صلى الله عليه وسلم.
أقول قـول هذا وأستـغفر الله ل ولكم،
فاستـغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

( )1النساء .59 :
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الخطبة الثانية
اْلمد لله حد الشاكرين كما يـنبغي جلالل وجهه وعظيم سلطانه،
والشكر لله على فضله وإنـعامه ،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 أجعي ،وعلى
التابعي هلم بإحسان إل يـوم الدين.
أوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله عز وجل ،والشكر له
سبحانه ،فإنه يـعود بالنـفع على اإلنسان ،فـيزيده الله تـعال من

فضله ،وتـتـوال عليه نعمه ( نعمة من عندنا كذلك نجزي من

شكر)( .)1وَيد أثـر شكره ف صحيفته ،فـيجزيه الله عز وجل
أحسن اجلزاء ،جنات َتري من ُتها األنـهار خالدين فيها ( إن
هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا)(.)2

ومن شكر الناس وعرف هلم قدرهم ،وحفظ جيل صنيعهم؛ كان
عند الله تـعال من الشاكرين.
( )1القمر.35 :
( )2اإلنسان .22 :
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والشكر قيمة نبيلة ،تـقدرها النـفوس األصيلة ،فشكرا للقيادة الرشيدة
الت تسهر على راحة شعبها ،وُرص على إسعادهم ،شكرا لكل أم
وأب ،شكرا لكل مرب وموظف ،شكرا لكل من أتـقن عمله،

وشكرا لكل من أسهم ف بناء هذا الوطن ( وسيجزي الله

الشاكرين)(.)1

هذا وصلوا وسلموا على من أمرت بالصالة والسالم عليه ،قال

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

صلوا عليه وسلموا تسليما)( .)2وقال رسول الله  «: من صلى

علي صَلة صلى الله عليه بها عشرا»( .)3اللهم 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 ارحم شهداء الوطن األوفياء ،وارفع درجاتم ف عليي مع
األنبياء ،واجز أمهاتم وآباءهم وزوجاتم وأهليهم جيعا جزاء
الصابرين يا سيع الدعاء.
( )1آل عمران .144 :
( )2األحزاب . 56 :
( )3مسلم .384 :
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اللهم انصر قـوات التحالف العريب ،الذين ُالفوا على رد اْلق إل
أصحابه ،اللهم كن معهم وأيدهم ،اللهم وفق أهل اليمن إل كل
خي ،واجعهم على كلمة اْلق والشرعية ،وارزقـهم الرخاء يا أكرم
األكرمي .اللهم انشر الستقرار والسالم ف بـلدان المسلمي
والعاَل أجعي.
اللهم زد اإلمارات بـهجة وجال ،واكتب لمن غرس فيها هذه
اليـرات األجر واْلسنات يا أرحم الراحي.
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 اَلمين لما تحبه وت رضاه،
وأيد إخوانه حكام اإلمارات.

اللهم اغفر للمسلمي 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 .وأدخل اللهم ف عفوك
وغفرانك ورحتك آباءنا وأمهاتنا وجيع أرحامنا ومن له حق عليـنا.
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اللهم احفظ لدولة اإلمارات استقرارها ورخاءها ،وبارك في

خي راتها ،وأدم علي ها اَلمن واَلمان 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 العظيم يذكركم ،واشكروه على نعمه يزدكم.
وأقم الصالة.

( )1يكررها الخطيب مرتين.
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 من مسؤولية الخطيب : .1اْلضور 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 لألذان املوحد وأهنا تعمل بشكل
جيد أثناء الطبة.
 .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 إرسال رسالة نصية على رقم (.)2828
 لطفا  :من يرغب أن يكتب خطبة فليسلها مشكورا على فاكس026211850
أو يرسلها على إييل Alsaeed.Ibrahim@awqaf.ae
 أضيفت خدمة جديدة لتطوير خطبة اجلمعة على موقع اهليئةwww.awqaf.ae
وذلك من خالل اقتاح عناوين جديدة أو إثراء للعناوين املعتمدة أو إبداء الرأي ف
الطب الت ألقيت.
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الرؤية :مرجعية إسالمية عاملية وتنمية وقفية مستدامة.
الرسالة :تنمية الوعي الدين ،وتطوير املساجد ،واملراكز القرآنية ،والفتوى الشرعية،
واْلج والعمرة ،والتنمية الوقفية ،وابتكار منظومات ذكية إلسعاد اجملتمع.
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