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الموافق2017/11/10 :م

اغتنام ي وم الجمعة

الخطبة األولى
اْلمد لله رب العالمي ،حدا يليق بالل 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 (: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 المسلمون :قال رسول الله  «: خي ر ي وم طلعت عليه
الشمس ي وم الجمعة»( .)2وقد دعانا نبيـنا ُممد  إل اْتنام يـوم
اجلمعة بقراءة القرآن والذكر والدعوات ،والتـقرب إل الله تـعال

( )1اْلشر .18 :
( )2مسلم .17 :

بالصالة والعلم واليـرات ،فـيـوم اجلمعة سيد األيام وأعظمها عند
الله سبحانه ،قال رسول الله  «: إن ي وم الجمعة سيد األيام

وأعظمها عند الله»( .)1فـنحمد الله تـعال أن خصنا بيـوم اجلمعة،
وأكرمنا به.

أي ها المصلون :ما هي األعمال التي ن غتنم بها ي وم الجمعة؟ إن
من أفضل أعمال يـوم اجلمعة وأرجاها عند الله تـعال :الصالة على
النب  قال  «: أكثروا الصالة علي ي وم الجمعة ولي لة

الجمعة ،فمن صلى علي صالة صلى الله عليه عشرا»(.)2
فـيستحب للمسلم أن يكثر من الصالة على النب  ليـلة اجلمعة
ونـهارها ،ويوصي أسرته بذلك ،ويثـهم عليـها ،قال  «: إن من

أفضل أيامكم ي وم الجمعة ...فأكثروا علي من الصالة فيه ،فإن
صالتكم معروضة علي» .قالوا :يا رسول الله وكيف تـعرض

صالتـنا عليك؟ قال «:إن الله عز وجل حرم على األرْ أجساد
األنبيا »(.)3

( )1ابن ماجه .1048 :
( )2البيهقي .2769 :
( )3أبو داود  ، 1047 :والنسائي ، 1374 :وابن ماجه ، 1085 :وأحد .16162 :
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قال العلماء :وإَّنا خص يـوم اجلمعة ألنه سيد األيام ،والنب سيد
األنام؛ فللصالة عليه فيه مزية ليست لغْيه(.)1
فـعليك يا رسول الله منا ف يـوم اجلمعة أزكى الصلوات المباركات.

وما أجل قـرآن الفجر ف حياتك يا عبد الله  (:إن ق رآن الفجر

كان مشهودا)( .)2فإن صالة الصبح ف جاعة من أفضل األعمال
الت تـبدأ با يـومك ،ويـتأكد فضلها ويـتـعاظم أجرها يـوم اجلمعة،

قال رسول الله  «: إن أفضل الصلوات عند الله صالة

الصبح ي وم الجمعة في جماعة»( .)3وبـعد صالة الفجر ف جاعة
يستحب اإلكثار من ذكر الله تـعال ،وتالوة كتابه الكري ،خاصة
سورة الكهف ،ففيها كثْي من المعان العظيمة ،والفوائد اجلليلة،
ولقراءتا يـوم اجلمعة فضل كبْي ،قال  «: من ق رأ سورة الكهف

في ي وم الجمعة؛ أضا له من النور ما ب ين الجمعت ين»(.)4

أي ها المؤمنون :ويستعد المسلم ألداء صالة اجلمعة ،فهي من

فـرائض اإلسالم ،ومن أعظم مامع المسلمي ،فـيـغتسل ويـتطيب،
( )1عون املعبود .)272/4( :
( )2اإلسراء .78 :
( )3البيهقي ف شعب اإلميان  ، )3045( 115/3وأبو نعيم ف اْللية .207/7 :
( )4اْلاكم ف املستدرك .3392 :
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ويـلبس من أحسن ثيابه؛ ليكون طاهرا نقيا ،حسن المظهر ،طيب
الرائحة ،عمال بقول رسول الله  «: من اغتسل ي وم الجمعة

فأحسن الغسل ،ثم لبس من صالح ثيابه ،ثم مس من دهن ب يته

ما كتب ،أو من طيبه ،ثم لم ي فرق ب ين اث ن ين ،كفر الله عنه ما
ب ي نه وب ين الجمعة» .وف رواية «:وزيادة ثالثة أيام»( .)1فـيحسن

بالمسلم أن يأخذ زينته عند دخوله بيت اهلل ،قال تـعال (:يا بني
آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد)( .)2وخاصة يـوم اجلمعة؛ ألن

المالئكة يلسون يستمعون الذكر مع الناس ،قال  «: إذا كان

ي وم الجمعة كان على كل باب من أب واب المسجد مالئكة
يكتبون األول فاألول ،فإذا جلس المام طووا الصحف،

وجا وا يستمعون الذكر»( .)3فـيا بشارة من حرص على التبكْي

إل صالة اجلمعة ،فإن ذلك من أفضل ما يـتسابق إليه المتسابقون،
ويـتـنافس فيه المتـنافسون ،فـيسعى إل أداء صالة اجلمعة المصلون،
ويـقبل إليـها الذاكرون ،فـيتـركوا البـيع والشراء وقت الصالة ،استجابة

( )1أحد ، 21569 :وابن ماجه .1097 :
( )2األعراف .31 :
( )3متفق عليه .
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ألمر الله تـعال (:يا أي ها الذين آمنوا إذا نودي للصالة من ي وم
الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا الب يع ذلكم خي ر لكم إن

كنتم ت علمون)( .)1وكلما كان المسلم إل الصالة أسبق؛ نال
اليـر وحاز األجر.

عباد الله :وما له أعظم األجر ،وأكبـر الثـواب؛ كثـرة الطا إل

المساجد يـوم اجلمعة ،قال النب  «: إذا كان ي وم الجمعة

...ثم دنا [أحدكم] فاستمع وأنصت؛ كان له بكل خطوة
خطاها كصيام سنة وقيام سنة»( .)2ويرص المصلي على القرب

من الطيب ،ويـتـقدم إل الصفوف األول ،فـيتم الصف األول ث
الذي يليه ،ول يلس ف أواخر الصفوف إذا وجد أمامه متسعا،
ول يـزاحم ْيـره ،ول يـؤذي المصلي بتخطي الرقاب ،فـقد جاء
رجل يـتخطى رقاب الناس يـوم اجلمعة والنب َ يطب فـقال له
«:اجلس ف قد آذيت»( .)3كما يـراعي المسلم هيبة المساجد

وحرمة خطبة اجلمعة ،فـيـنصت هلا ،ويـتجنب كل ما يشغله عنـها
( )1اجلمعة .9 :
( )2أبو داود  ،345 :والرتمذي  ،496 :أحد  ، 16591 :واللفظ له .
( )3أبو داود  ، 1118 :والنسائي .1399 :
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من استعمال للهواتف أو أحاديث جانبية مع المصلي ،فـقد قال
النب  «: من قال لصاحبه ي وم الجمعة والمام يخطب

أنصت ف قد لغا»( .)1وإذا اصطحب أطفاله معه فـعليه أن يـعلمهم

ضبط سلوكهم ،وخفض أصواتم ،واْلفاظ على آداب المساجد
واهلدوء والسكينة.
فاللهم وفـقنا لْتنام يـوم اجلمعة ،وارزقـنا المحافظة على صالتا
وآدابا وسننها ،واجعلنا من المقبولي ،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)(.)2

نـفعِن الله وإياكم بالقرآن العظيم،
وبسنة نبيه الكري صلى الله عليه وسلم.
أقول قـوِل هذا وأستـغفر الله ِل ولكم،
فاستـغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

( )1متفق عليه .
( )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 أجعي،
وعلى التابعي هلم بإحسان إل يـوم الدين.
أوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله عز وجل.

أي ها المصلون :إن يـوم اجلمعة هو عيدنا األسبوعي ،فاحرصوا
على اْتنامه ،واإلنصات إل خطبته ،والتبكْي إليـها ،والستفادة
منـها ،والتـواصل بـعدها مع اجلْيان واألصدقاء واألقارب ،فإذا
رجعتم إل بـيوتكم؛ وجلستم مع أسركم؛ فحدثوا أزواجكم
وأولدكم ِبْي ما انـتـفعتم به من صالتكم ،وعلموهم ما علمكم
الله ،وذكروهم ( فإن الذكرى ت ن فع المؤمنين)( .)1وحثوهم على
الدعاء ف يـوم اجلمعة ،فإن النب  دلنا على اإلكثار من الدعاء

فيه ،فـقال  «: إن في الجمعة لساعة ل ي وافقها مسلم يسأل
( )1الذاريات .55 :
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الله فيها خي را إل أعطاه إياه»( .)1وقال  «: فالتمسوها آخر

ساعة ب عد العصر»( .)2فادعوا ألنـفسكم وأهليكم والوطن واْلاكم
بالْي ،ليكون يـوم اجلمعة يـوم عبادة وعلم ،وذكر ودعاء ،واجتماع
لألسرة والعائلة ،فـتـقوى عند األجيال أسباب التـقوى ،ويـتحقق
التـراحم ،وتـتـعزز أواصر المحبة والمودة.
هذا وصلوا وسلموا على من أمرُت بالصالة والسالم عليه ،قال
تـعال (:إن الله ومالئكته يصلون على النبي يا أي ها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما)( .)3وقال رسول الله  «: من صلى

علي صالة صلى الله عليه بها عشرا»(.)4
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبيـنا ُممد وعلى آله وصحبه
أجعي.
اللهم إنك قد منـنت عليـنا بوطن التسامح؛ فاجعل العفو شيمتـنا،
والتسامح خلقنا ،والتـراحم سلوكنا ،والعطاء دأبـنا.

( )1متفق عليه .
( )2النسائي  ، 1389:وأبو داود. 1048 :
( )3األحزاب . 56 :
( )4مسلم .384 :
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اللهم زدنا سعادة وطمأنينة وهناء؛ وأدم السعادة على وطننا وبـيوتنا
وعلى أهلينا وأرحامنا.
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 إل
أصحابه ،اللهم كن معهم وأيدهم ،اللهم وفق أهل اليمن إل كل
خْي ،واجعهم على كلمة اْلق والشرعية ،وارزقـهم الرخاء يا أكرم
األكرمي.
اللهم انشر الستقرار والسالم ف بـلدان المسلمي والعاَل أجعي.
اللهم ارض عن اللفاء الراشدين :أِب بكر وعمر وعثمان وعلي،
وعن سائر الصحابة األكرمي.
اللهم اجعل الصبـر سبيلنا لإلبداع وطلب العلم والمعاِل وخدمة
الوطن ،ورفع رايته ف األعاِل.
اللهم زد اإلمارات بـهجة وجال ،واكتب لمن ْرس فيها هذه
اليـرات األجر واْلسنات يا أرحم الراحي.
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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 األمين لما تحبه وت رضاه،

وأيد إخوانه حكام المارات.

اللهم اْفر 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.

اللهم احفظ لدولة المارات استقرارها ورخا ها ،وبارك في

خي راتها ،وأدم علي ها األمن واألمان يا رب العالمين(.)1
اللهم ارزقـنا اْلكمة ف أقـوالنا وأفـعالنا ،واجعلنا من الموفي
بالوعود ،اْلافظي للعهود يا ذا اجلالل واإلكرام.
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 صغْيا ( ).
 .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 ( ،)2828وعلى
اإلمام إبالغ الفرع بأية حالة تسول.
 لطفا  :من يرْب أن يكتب خطبة فلْيسلها 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 الت ألقيت.
ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
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  ،واإلجنليزية  ،واألوردو)800 24 22
لإلجابة على األسئلة الشرعية وقسم الرد على النساء
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من الثامنة صباحا حىت الثامنة مساء عدا أيام العطل الرَسية
2535
 -خدمة الفتوى عرب الرسائل النصية  smsعلى الرقم

12

