دولـة اإلمـارات العـربية المتحـدة

اجلمعة 23:مجادى األوىل 1439هـ

اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

الموافق2018/2/9 :م

تأملت في سورة العلى

الخطبة الولى
اْلمد لله رب العالمي ،أمرنا بـتدبر كتابه الكري ،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 أمجعي ،وعلى من تبعهم بإحسان إىل يـوم الدين.
أما بـعد :فأوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله والتـفكر ف كتابه
عز وجل ،قال تـعاىل * (:ذلك الكتاب ل ريب فيه هدى
للمتقين)(.)1

يا أهل القرآن :إن القرآن الكري فيه اليـر والرحة ،واهلدى والبـركة،

ومن سوره العظيمة سورة األعلى ،فـفضائلها كثية ،وقد كان النب
 يـقرؤها ف صالة اجلمعة ،ويـواظب عليـها ف صالة العيد وف
صالة الشفع( .)2وحث  من يـؤم الناس ف الَّالة أن يـقرأ با
لغزارة معانيها ،فـقال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حي صلى
( )1البقرة . 2 - 1 :
( )2أبو داود . 1423 :

العشاء فطول بالناس «:أين كنت عن سبح اسم ربك العلى،

والضحى ،وإذا السماء انـفطرت؟»( .)1فكانت أول سورة ذكرها
النب  لمعاذ بن جبل رضي الله عنه.
فـيا أيـها المتأمل في سورة العلى :انظر كيف مد الله عز وجل
نـفسه ف بدايتها ،وأمرنا بتسبيحه وتـنزيهه؛ فـقال سبحانه (:سبح
اسم ربك العلى) ومعناه :عظم ربك األعلى بتسبيحه(.)2

فللتسبيح ثـواب عظيم ،وأجر كبي ،قال  «: أيـعجز أحدكم أن
يكسب كل يـوم ألف حسنة؟» .فسأله سائل من جلسائه :كيف
يكسب أحدنا ألف حسنة؟ قال «:يسبح مائة تسبيحة ،فـيكتب
له ألف حسنة ،أو يحط عنه ألف خطيئة»( .)3وقال  « من

قال :سبحان الله وبحمده مائة مرة؛ غفرت له ذنوبه وإن كانت

مثل زبد البحر»(.)4

ولما نـزل قـوله تـعاىل (:سبح اسم ربك العلى) قال النب 

«:اجعلوها في سجودكم»( .)5فأمر  المَّلي أن يسبح ربه عز
( )1النسائي .997 :
( )2تفسي الرازي .)45/22( :

( )3مسلم . 2698 :
( )4متفق عليه ،واللفظ للرتمذي . 3466 :
( )5أبو داود  ، 869 :وابن ماجه .887 :
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وجل وهو ساجد بـي يديه ويـقول :سبحان رِّب األعلى ،فـيكون
ذلك أبـلغ ف َجيد الله تـعاىل وتـعظيمه والتضرع إليه.

أيـها المصلون :إن الله تـعاىل أبدع المخلوقات ف أحسن اهليئات،
وأمجل الَّور وأتـقنها( .)1وذكر ذلك ف سورة األعلى فقال

سبحانه (:الذي خلق فسوى* والذي قدر فـهدى) أي :قدر

أرزاق اللق وأقـواتـهم ،وهداهم لمعايشهم ،وأداء وظائفهم(.)2
وقد قدر الله سبحانه للنـعام رزقـها ،وأنـبت هلا المرعى ،فقال

تـبارك اسه ف سورة األعلى (:والذي أخرج المرعى) أي :أنـبت
()3
سبحانه العشب وما تـرعاه األنـعام من صنوف النباتات والزروع
واألشجار ،وف ذلك كثي من دلئل حكمته وقدرته سبحانه،
ونعمه على عباده ،فـيجب على اإلنسان أن يـقابل النـعم بشكرها،
واْلفاظ على البيئة ،فال يـؤذي مرعى األنـعام ببـعض تَّرفاته
السلبية ،وأكثـر هذه السلوكيات ضررا ،وأعظمها خطرا؛ إلقاء
األكياس البالستيكية وغيها ما يضر بالبيئة وتأكله األنـعام
فـتـقتـلها ،وكذلك يتنب تـقطيع األشجار لغي منـفعة ،ويـبتعد عن
( )1تفسي ابن كثي .)379/8( :
( )2التحرير والتنوير )277/30( :
( )3تفسي القرطب )15/20( :
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الحتطاب اجلائر هلا ،فكل شجرة قد رعاها الله تـعاىل وسقاها

سنـوات عدة ،قال سبحانه (:هو الذي أنـزل من السماء ماء لكم

منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون)(.)1

واألشجار تمي األرض من تتها وتظلها ،وجعلها الله سبحانه

مسكنا لبـعض ملوقاته ،فـقال عز وجل (:وأوحى ربك إلى النحل
أن اتخذي من الجبال بـيوتا ومن الشجر ومما يـعرشون)(.)2

عباد الله :وف سورة األعلى بشر الله تـعاىل النب  ببشارتـي:
األوىل هي قـوله سبحانه (:سنـقرئك فل تنسى) أي أنه عز وجل

سيـعلمه هذا القرآن ،وَيفظه عليه( .)3فإن رسول الله  كان
يـبادر إىل أخذ القرآن الكري ،ويسابق الملك ف قراءته -حرصا
على حفظه ،وخشية نسيانه وتـفلته -فأمره الله عز وجل إذا جاءه
الملك بالوحي أن يستمع له ،وتكفل له سبحانه أن يمعه ف
صدره ،وأن يـيسره لقراءته على الوجه الذي ألقاه إليه ،وأن يـبـيـنه له
ويـفسره ويـوضحه( .)4فـقال سبحانه (:ل تحرك به لسانك لتـعجل

( )1النحل .10 :
( )2النحل .68 :
( )3تفسي الطربي .)315 /24( :
( )4تفسي ابن كثي .)278/8( :
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به* إن عليـنا جمعه وقـرآنه* فإذا قـرأناه فاتبع قـرآنه* ثم إن

عليـنا بـيانه)( .)1وف ذلك تـيسي من الله تـعاىل على نبيه  وعلى
كل من أراد أن َيفظ القرآن الكري ،فـعليه أن يتهد ف تالوته
وحفظه ومراجعته ،ويـتـوجه إىل الله تـعاىل بالدعاء أن يـيسره عليه
ويـثبته ف قـلبه.
والبشارة األخرى ف سورة األعلى قـوله عز وجل (:ونـيسرك

لليسرى) .وهي الشريعة السمحة الالية من الشدة واْلرج( ،)2قال
تـعاىل (:وما جعل عليكم في الدين من حرج)( .)3وقال

سبحانه (:يريد الله بكم اليسر ول يريد بكم العسر)( .)4أي:
سهل عليكم ،ويسر ول يـعسر( .)5قال  «: إن الدين يسر ،ولن
يشاد الدين أحد إل غلبه ،فسددوا وقاربوا ،وأبشروا»(.)6

فأبشروا برحة الله الذي أحاط بكل شيء علما ،يـعلم ظواهر
األمور وبواطنـها ،وسرها وعالنيتـها ،فال َتفى عليه خافية ،قال
( )1القيامة.19 – 16 :
( )2تفسي ابن كثي .)380/8( :
( )3اْلج .78:
( )4البقرة .185 :
( )5تفسي ابن كثي )60/3( :
( )6البخاري 39 :
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سبحانه ف سورة األعلى (:إنه يـعلم الجهر وما يخفى) .فذكر
عباده بعظيم قدرته وواسع علمه؛ ليخشوه ويـنتفعوا بواعظ الذكر

اْلكيم ،وف آيات القرآن الكري أعظم التذكي ،قال تـعاىل (:فذكر

إن نـفعت الذكرى) سيـنتفع بتذكيك من يشى الله تـعاىل ويـرجو

ثـوابه؛ قال عز وجل (:سيذكر من يخشى) أي من يـتقي الله
ويافه( ،)1ومن خشية الله تـعاىل أن يـبتعد اإلنسان عن الذنوب،
ويـزكي نـفسه بَّالح األعمال ،ويـتبع اإلحسان ف األقـوال
واألفـعال؛ ليكون من الفائزين المفلحي.
فاللهم آت نـفوسنا تـقواها ،وزكها أنت خيـر من زكاها ،أنت وليـها
ومولها ،ووفـقنا لطاعتك أمجعي ،وطاعة رسولك ُممد األمي 
وطاعة من أمرتـنا بطاعته ،عمال بقولك (:يا أيـها الذين آمنوا

أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي المر منكم)(.)2
نـفعِن الله وإياكم بالقرآن العظيم،
وبسنة نبيه الكري صلى الله عليه وسلم.
أقول قـول هذا وأستـغفر الله ل ولكم،
فاستـغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
( )1تفسي القرطب . 20/20 :

( )2النساء . 59 :
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الخطبة الثانية
اْلمد لله رب العالمي ،وأشهد أن ل إله إل الله وحده ل شريك
له ،وأشهد أن سيدنا ونبيـنا ُممدا عبد الله ورسوله ،اللهم صل
وسلم وبارك على سيدنا ونبيـنا ُممد وعلى آله وأصحابه أمجعي،
وعلى التابعي هلم بإحسان إىل يـوم الدين.
أوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله عز وجل.
أيـها المصلون :إن القلوب تطمئن بذكر الله وتـعظيمه وتسبيحه،
والنـفوس تـزكو باْلفاظ على الَّالة ،وقد مجعهما الله عز وجل ف

قـوله (:ومن الليل فاسجد له وسبحه ليل طويل)( .)1يـعِن:
الَّالة والتسبيح( .)2فـتأملوا كيف ابـتدأت سورة األعلى باألمر
بتسبيح الله تـعاىل ،ومجعت ف أواخرها بـي الذكر والَّالة؛ فـقال

سبحانه (:قد أفـلح من تـزكى* وذكر اسم ربه فصلى)(.)3
وَثرتـهما أن يـتبع اإلنسان سبيل اإلحسان ف األقـوال واألفـعال من
تسبيح وصالة وذكر لله تـعاىل؛ ليكون من الفائزين المفلحي ف

الدنـيا واْلخرة ،قال تـعاىل ف سورة األعلى (:والخرة خيـر وأبـقى)

( )1اإلنسان .26 :
( )2تفسي الطربي .)116/24( :
( )3األعلى .15 - 14 :
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وتلك حقيقة خالدة ل تـتـغيـر ول تـتبدل ،فاْلخرة هي المستـقر،
وفيها النعيم المقيم ،وما من نب إل أكد على هذا المعَ ،وأوحي

إليه به ،قال تـعاىل (:إن هذا لفي الصحف الولى* صحف
إبـراهيم وموسى)(.)1

فـهل نـتدبـر كتاب الله عز وجل ونـتأمل معان آياته العظيمة ؟
هذا وصلوا وسلموا على من أمرُت بالَّالة والسالم عليه ،قال
تـعاىل (:إن الله وملئكته يصلون على النبي يا أيـها الذين آمنوا

صلوا عليه وسلموا تسليما)( .)2وقال رسول الله  «: من صلى
علي صلة صلى الله عليه بها عشرا»( .)3اللهم صل وسلم
وبارك على سيدنا ونبيـنا ُممد وعلى آله وصحبه أمجعي .وارض
اللهم عن اللفاء الراشدين :أِّب بكر وعمر وعثمان وعلي ،وعن

سائر الَّحابة األكرمي .اللهم اجعل القرآن ربيع قـلوبنا ،ونور
أبَّارنا ،اللهم اجعلنا من المتدبرين آياته ،الذين يـتـلونه حق
( )1األعلى .19 -18 :
( )2األحزاب . 56 :
( )3مسلم .384 :
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تالوته ،اللهم ارحنا بالقرآن واجعله شفيعا لنا يا ذا اجلالل
واإلكرام.
اللهم ارحم شهداء الوطن األوفياء ،وارفع درجاِتم ف عليي مع
األنبياء ،واجز أمهاِتم وآباءهم وزوجاِتم وأهليهم مجيعا جزاء
الَّابرين يا سيع الدعاء.
اللهم انَّر قـوات التحالف العرِّب ،الذين تالفوا على رد اْلق إىل
أصحابه ،اللهم كن معهم وأيدهم ،اللهم وفق أهل اليمن إىل كل
خي ،وامجعهم على كلمة اْلق والشرعية ،وارزقـهم الرخاء يا أكرم
األكرمي.
اللهم انشر الستقرار والسالم ف بـلدان المسلمي والعال أمجعي.
اللهم زد اإلمارات بـهجة ومجال ،واكتب لمن غرس فيها هذه
اليـرات األجر واْلسنات يا أرحم الراحي.
اللهم وفق رئيس الدولة ،الشيخ خليفة بن زايد لكل خير،

واحفظه بحفظك وعنايتك ،ووفق اللهم نائبه وولي عهده المين
لما تحبه وتـرضاه ،وأيد إخوانه حكام اإلمارات.
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اللهم اغفر للمسلمي 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 ورحتك آباءنا وأمهاتنا ومجيع أرحامنا ومن له حق عليـنا.
اللهم احفظ لدولة اإلمارات استقرارها ورخاءها ،وبارك في

خيـراتها ،وأدم عليـها المن والمان يا رب العالمين.
اللهم اسقنا الغيث ول َتعلنا من القانطي ،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 الَّالة.
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 من مسؤولية الخطيب : .1اْلضور إىل اجلامع مبكرا .
 .2أن يكون حجم ورقة الطبة صغيا ( ).
 .3مسك العَّا .
 .4أن يكون املؤذن ملتزما بلبس البشت ،ومستعدا إللقاء الطبة كبديل ،وإبداء
املالحظات على الطيب إن وجدت.
 .5التأكد من عمل السماعات الداخلية الالقطة للذان 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 التَّال برقم
( )800 26 26أو رقم ( )999أو إرسال رسالة نَّية 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
الطب اليت ألقيت.
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