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المراكز الولى

الخطبة الولى
اْلمد لله العزيز الغفور ،أمرنا بالستباق إَل معال األمور ،وبـلوغ
أعلى الدرجات ،وأشهد أن ل إله إل الله وحده ل شريك له،
وأشهد أن سيدنا ونبيـنا حممدا عبد الله ورسوله ،فاللهم صل وسلم
وبارك على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أْجعي ،وعلى من
تبعهم بإحسان إَل يـوم الدين.
أما ب عد :فأوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله وطاعته ،قال

سبحانه (:إن الله مع الذين ات قوا والذين هم محسنون)(. )1

أي ها المسلمون :إن الوصول إَل معال األمور والسعي لبـلوغها
مطلب رفيع ،وهدف نبيل ،وخصلة كرمية يبـها الله تـعاَل؛ قال

رسول الله  «: إن الله عز وجل يحب معالي المور ،ويكره
سفساف ها»( .)2فمن صرف هته إَل اكتساب معال األمور أحبه

( )1النحل .128 :
( )2املعجم األوسط .210/3 :

الله تـعاَل( .)1وقد حث القرآن الكري على القتداء بأصحاب اهلمة

العالية ،والعزمية القوية ،فـقال عز وجل (:أولئك الذين هدى الله

فبهداهم اق تده)( .)2وقال سبحانه (:فاصبر كما صب ر أولو العزم
من الرسل)( .)3وأولو العزم هم أصحاب اجلد والصْب واهلمة(،)4
كما وجه الله تـعاَل المؤمني إَل ارتياد المراتب العليا ،والتسابق ف

كل خي يـنـفع الناس ،فـقال تـعاَل (:فاستبقوا الخي رات)( .)5فإن
التـنافس يوقظ المواهب ويـرفع اهلمم للفوز بالمراكز األوَل وَتقيق
السبق والنـفع لألفـراد والمجتمعات ،وعلمنا النب  أن نكون
أصحاب طموحات كبية ،وهة عالية ،فـقال  «: إذا سألتم
الله ،فاسألوه الفردوس ،فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة»(.)6
وروي عن عمر بن الطاب رضي الله عنه أنه قال :ل تضعف
هتكم ،فإن ضعف اهلمة يـبعد عن معال األمور(.)7

( )1التيسي بشرح اجلامع الصغي للمناوي )548 /1(:
( )2األنعام .90 :
( )3األحقاف . 35 :
( )4البغوي .271/7 :
( )5البقرة .148 :
( )6البخاري .2790 :
( )7أدب الدنيا والدين للماوردي .319 :
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وقال اإلمام مالك رحه الله :عليك بعال األمور وكرائمها(.)1

فما هي معالي المور التي يسعى النسان للفوز بمراكزها
الولى؟ إن معال األمور هي كرائم األشياء وقممها ،كاألخالق
الزكية ،والصال المرضية ،والسعي نو األفضل بقوة الفكر ،والتميز
ف األداء ،وتـقدي األنـفع واألصلح ،فإن النـفوس تـتطلع لتحقيق
القمة ف األخالق والمعارف ،والعالقات الجتماعية ،واإلنازات
المادية والعلمية ،ومتـلف مالت اْلياة.

عباد الله :كيف ن فوز بالمراكز الولى؟ إن النطالق إَل التـقدم
واستئـناف اْلضارة قـرار يـتخذه اإلنسان بقوة إرادته ،وعلو هته؛
فـيوقظ موهبته ،ويفز جهوده ،ويصقل خبـراته ،ويطلع على كل ما
هو جديد ،ويـتحلى بالعزمية الصادقة ،وقد قيل :اإلرادة سر
النجاح ،وقدر الرجل على قدر عزميته وإرادته(.)2
وصاحب الطموح العال تأب نـفسه إل علوا ،كالشعلة من النار
يفضها صاحبـها وتأب إل ارتفاعا(.)3
( )1ترتيب املدارك للقاضي عياض .65/2 :
( )2كنوز األمثال ص .108
( )3عيون األخبار لبن قتيبة .)335/1( :
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وهو ما قاله أحد الصاْلي :إن ل نـفسا تـواقة ل تـعطى شيئا إل
تاقت إَل ما هو أعلى منه( .)1حيث تـرتفع مكانة المرء بإرادته
القوية ،ويـتبـوأ باجتهاده منزلة عالية.
وإذا اقـتـرنت العزمية القوية بالتـوكل على الله عز وجل كانت العاقبة

خيـرا ،والنتيجة فـوزا ،قال تـعاَل (:فإذا عزمت ف ت وكل على الله إن
الله يحب المت وكلين)( )2فبالعزمية والتـوكل يـنافس اإلنسان بإتـقان

عمله ،وبذل جهده ،والمسارعة إَل تـنمية قدراته ،واكتساب العلوم
والمعارف ،فـيكون مؤهال لتحمل المسؤولية مع أبـناء متمعه
للوصول بوطنه إَل التـنافسية العالمية ،واْلفاظ على الرقم واحد
والمركز األول ف كل المجالت والتخصصات ،فطلب المعال
والفوز بالمراكز األوَل هدي نـبوي ،حيث حرص رسول الله 
على أن يكون كذلك؛ فـقال «:سلوا الله لي الوسيلة ،فإن ها منزلة

في الجنةَ ،ل ت نبغي إَل لعبد من عباد الله ،وأرجو أن أكون أنا
هو»(.)3

( )1البداية والنهاية  .657/12 :والقائل هو عمر بن عبد العزيز رحه الله.
( )2آل عمران .159 :
( )3متفق عليه واللفظ ملسلم.
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ورغب  أصحابه رضي الله عنـهم ف التـقدم حّت يكونوا قدوة

لمن خلفهم ،ويأت بم غيـرهم فـقال  «: ت قدموا فأتموا بي،
وليأتم بكم من ب عدكم»( .)1قال بـعض شراح اْلديث :فيه حث
على السبق إَل معال األمور واألخالق(.)2

أي ها المؤمنون :ومن أسباب َتقيق المراكز األوَل :الثـقة بالنـفس،
والعمل الدؤوب واإلناز المتـقن ،واألداء المتميـز ،واإلعداد
المسبق ،واستثمار الطاقات ،واحتام الوقت ،والطالع على
تارب اآلخرين ،والستفادة من خبـراتم ،والقـتداء بالمتميزين
والناجحي ،فما أْجل أن يطالع المرء سيـر النابغي ،فإنـها تشحذ
اهلمم ،وَترك اإلرادة.
وما أحوجنا أفـرادا ومتمعات إَل التسابق لبـلوغ القمة ،فـنكتب
فصول تارينا وحضارتنا بأحرف من نور ف أعناق المجد ،فإن
التـنافس لبـلوغ القمة شعار أهل اهلمة ،والطريق إَل تـقدم الشعوب
ورقيـها؛ قال الله تـعاَل (:وفي ذلك ف ليت نافس المت نافسون)(.)3

( )1مسلم .438 :
( )2دليل الفاْلي لطرق رياض الصاْلي (.)417/6
( )3املطففي .26 :
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فاللهم سدد على طريق الي خطانا ،ووفـقنا ْجيعا لطاعتك وطاعة

رسولك حممد  وطاعة من أمرتـنا بطاعته ،عمال بقولك (:يا أي ها
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي المر منكم)(.)1
نـفعِن 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 رب العالمي ،وأشهد أن ل إله إل الله وحده ل شريك
له ،وأشهد أن سيدنا حممدا عبد الله ورسوله ،اللهم صل وسلم
وبارك على سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه أْجعي ،وعلى التابعي
هلم بإحسان إَل يـوم الدين.

أي ها المسلمون :لقد تـبـوأت دولة اإلمارات العربية المتحدة

الدرجات العلى ف قـوائم مؤشرات التـقدم والتـنافسية العالمية،
وواجب كل فـرد أن يـوجه طاقـته إَل ما يـنـفع به نـفسه ،ويدم
متمعه ووطنه ،وذلك بالتطوير الدائم ف األداء؛ والتحسي
المستمر ف اإلناز ،فإن البـلدان يـعلو شأنـها بطموح أبـنائها
واجتهادهم ،فـتسطر تاريها ،وتـبِن مدها ،قال  «: المؤمن
القوي ،خي ر وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ،وفي كل

خي ر احرص على ما ي ن فعك ،واستعن بالله وَل ت عجز»(.)1

وإن أول مكان نـبدأ فيه بتـعزيز اْلرص على التميز والتـنافس على
المراكز األوَل هو البـيت واألسرة والمدرسة واجلامعة ،فأثـر الوالدين
( )1مسلم.2664 :
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والمعلمي ف التـربية عظيم ،ودورهم ف إعالء هم األبـناء كبي،
وذلك بتحفيزهم ،ومتابـعتهم وتشجيعهم ،وتـنمية قدراتم ،وتـربيتهم
على الصفات الكرمية ،والصال اْلميدة ،فـيشب األولد حمبي
لمعال األمور؛ فالولد أمانة عند والديه ،وهو قابل لكل تـوجيه.
فـهل نسعى إَل َتقيق التميز وطلب المراكز المتـقدمة ف حياتنا؟
وهل نـعزز ذلك ف قـلوب بـناتنا وأبـنائنا؟
هذا وصلوا وسلموا على من أمرت بالصالة والسالم عليه ،قال
تـعاَل (:إن الله وملئكته يصلون على النبي يا أي ها الذين آمنوا

صلوا عليه وسلموا تسليما)( .)1وقال رسول الله  «: من صلى
علي صلة صلى الله عليه بها عشرا»( .)2اللهم صل وسلم

وبارك على سيدنا ونبيـنا حممد وعلى آله وصحبه أْجعي.
اللهم إنك قد منـنت عليـنا بوطن التسامح؛ فاجعل العفو شيمتـنا،
والتسامح خلقنا ،والتـراحم سلوكنا ،والعطاء دأبـنا.
اللهم زدنا سعادة وطمأنينة وهناء؛ وأدم السعادة على وطننا وبـيوتنا
وعلى أهلينا وأرحامنا.
( )1األحزاب . 56 :
( )2مسلم .384 :
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اللهم ارحم شهداء الوطن األوفياء ،وارفع درجاتم ف عليي مع
األنبياء ،واجز أمهاتم وآباءهم وزوجاتم وأهليهم ْجيعا جزاء
الصابرين يا َسيع الدعاء.
اللهم انصر قـوات التحالف العرِب ،الذين َتالفوا على رد اْلق إَل
أصحابه ،اللهم كن معهم وأيدهم ،اللهم وفق أهل اليمن إَل كل
خي ،واْجعهم على كلمة اْلق والشرعية ،وارزقـهم الرخاء يا أكرم
األكرمي .اللهم انشر الستقرار والسالم ف بـلدان المسلمي
والعاَل أْجعي .اللهم ارض عن اللفاء الراشدين :أِب بكر وعمر
وعثمان وعلي ،وعن سائر الصحابة األكرمي.
اللهم اجعل الصبـر سبيلنا لإلبداع وطلب العلم والمعال وخدمة
الوطن ،ورفع رايته ف األعال .اللهم زد اإلمارات بـهجة وْجال،
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 المين لما تحبه

وت رضاه ،وأيد إخوانه حكام المارات.
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اللهم اغفر للمسلمي والمسلمات األحياء منـهم واألموات ،اللهم

ارحم الشيخ زايد ،والشيخ مكتوم ،وشيوخ المارات 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 وْجيع أرحامنا ومن له حق عليـنا.
اللهم احفظ لدولة المارات استقرارها ورخاءها ،وبارك في

خي راتها ،وأدم علي ها المن والمان يا رب العالمين(.)1
اللهم ارزقـنا اْلكمة ف أقـوالنا وأفـعالنا ،واجعلنا من الموفي
بالوعود ،اْلافظي للعهود يا ذا اجلالل واإلكرام.
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 إَل 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 إمييل 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 اليت ألقيت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرؤية :مرجعية إسالمية عاملية وتنمية وقفية مستدامة.
الرسالة :تنمية الوعي الديِن ،وتطوير املساجد ،واملراكز القرآنية ،والفتوى الشرعية،
واْلج والعمرة ،والتنمية الوقفية ،وابتكار منظومات ذكية إلسعاد اجملتمع.
 مركز الفتوى الرَسي بالدولة باللغات (العربية  ،واإلنليزية  ،واألوردو)800 24 22
لإلجابة على األسئلة الشرعية وقسم الرد على النساء
من الثامنة صباحا حّت الثامنة مساء عدا أيام العطل الرَسية
2535
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