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الحياة الطيبة

الخطبة األولى
اْلمد لله الذي أنـعم باْلياة الطيبة على عباده الصاْلي ،وأورثـهم
جنات النعيم ،وأشهد أن ل ِله ِل الله وْده ل شريك له ،وأشهد
أن سيدنا ونبيـنا ُممدا عبد الله ورسوله ،فاللهم صل وسلم وبارك
على سيدنا ونبيـنا ُممد وعلى آله وصحبه أْجعي ،وعلى من تبعهم
بإْسان َِل يـوم الدين.
أما ب عد :فأوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله ،قال سبحانه
وتـعاَل (:وقيل للذين ات قوا ماذا أن زل ربكم قالوا خي را للذين

أحسنوا في هذه الدن يا حسنة ولدار اآلخرة خي ر ولنعم دار
المتقين)(.)1

أي ها المصلون :يـقول الله عز وجل (:من عمل صالحا من ذكر

أو أن ثى وهو مؤمن ف لنحيي نه حياة طيبة ولنجزي ن هم أجرهم

( )1النحل .30 :

بأحسن ما كانوا ي عملون)( .)1وهذا وعد من الله تـعاَل لمن عمل
صاْلا من ذكر أو أنـثى من المؤمني بأن ُيييه ْياة طيبة(.)2
عباد اللهِ :ن اْلياة الطيبة مطلب كل ِنسان ،يسعى لتحقيقها ف

بـيته وعمله ،ويريد أن يدها بـي أهله ومع أصدقائه ،فهي سعادة
يشعر با المرء ،فـيكون من أطيب الناس عيشا ،وأشرْهم صدرا؛
تل الطمأنينة قـلبه ،وتـغمر السكينة جوارْه ،يـتـقلب ف نضرة
النعيم ،يـهنأ بصفاء الاطر ،وراْة البال ،وذلك لما تشمله اْلياة
الطيبة من أسباب الراْة كلها(.)3
فما هي أسباب الحياة الطيبة؟ ِن اإليان بالله تـعاَل من أعظم

أسباب اْلياة الطيبة ( ومن ي ؤمن بالله ي هد ق لبه)( )4ويشرح له
صدره ،ومن استـقر اإليان ف قـلبه ،وأْسن عمله؛ أكرمه الله
تـعاَل باْلياة الطيبة ف الدنـيا ،والنعيم المقيم ف اآلخرة ،قال عز
وجل (:الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن

مآب)( .)5أي :تطيب ْياتـهم ،فـهم يستشعرون قيمة وقتهم،
( )1النحل.97 :
( )2تفسري ابن كثري .)601/4( :
( )3تفسري ابن كثري .)601/4( :
( )4التغابن .11 :
( )5الرعد .29 :
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فـيـعمرونه بطاعة ربم سبحانه ،وُيافظون على صالتم ،ويدون
فيها سعادتـهم وراْتـهم ،قدوتـهم ف ذلك سيدنا ونبيـنا ُممد 
القائل  «:يا بلل أقم الصلة أرحنا بها»( .)1فبالصالة وذكر الله
()2

تطيب النـفوس ،قال سبحانه (:أل بذكر الله تطمئن القلوب)

ومن ذكر الله تـعاَل قراءة القرآن الكري ،فتالوته وتدبـر معانيه من

أسباب اْلياة الطيبة ،قال سبحانه (:ما أنزلنا عليك القرآن
لتشقى)( .)3فكلما أقـبـلت على كتاب ربك تـتـلو آياته ازداد لسانك

طيبا ،ونـفسك طمأنينة ،قال النب  «: المؤمن الذي ي قرأ
القرآن وي عمل به كاألت رجة ،طعمها طيب ،وريحها طيب»(.)4

أي ها المصلون :ومن أسباب اْلياة الطيبة؛ الكسب اْلالل ،قال

تـعاَل (:وكلوا مما رزقكم الله حلل طيبا وات قوا الله الذي أن تم

به مؤمنون)( .)5ومن تـقوى الله عز وجل ف طلب الرزق أن يـتحرى
المرء اإلتـقان ف عمله ،واألمانة والصدق ف تـعامالته ،فـتطيب
ْياته ،فإذا زكى قبلت زكاته ،وِذا تصدق ضاعف الله سبحانه له
( )1أبو داود .4895 :
( )2الرعد .28 :
( )3طه .2 :
( )4متفق عليه .
( )5املائدة .88 :
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أجر صدقاته ،قال رسول الله  «: من تصدق بعدل تمرة من
كسب طيب ،ول ي قبل الله إل الطيب ،فإن الله ي ت قب لها
بيمينه ،ثم ي ربيها لصاحبه ،كما ي ربي أحدكم ف لوه ،حتى تكون

مثل الجبل»( .)1والفلو هو المهر الصغري ،وِذا كنت يا عبد الله
قانعا با رزقك الله تـعاَل من اْلالل الطيب ،راضيا با قدره لك،
ورزقك ِياه ،استـراْت نـفسك ،وطاب عيشك( ،)2يـقول رسول
الله  «: طوبى لمن هدي إلى اْلسلم ،وكان عيشه كفافا

وق نع»( .)3والقناعة من معان اْلياة الطيبة وأسبابا ،وهي كنـز ل
يـفن.

عباد الله :ومن أسباب اْلياة الطيبة اهلانئة؛ األسرة السعيدة ،قال

تـعاَل (:والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات)( .)4أي :الطيبات

من النساء للطيبي من الرجال( .)5فما أطيب ْياة األسر الت تـبـن
على طاعة الله تـعاَل ،وتسود فيها قيم المودة والرحة ،وتكتمل
سعادتـها بالذرية الصاْلة ،فاألولد ثرات الفؤاد ،وفلذات األكباد،
( )1متفق عليه.
( )2تفسري الازن .)97/3( :
( )3الرتمذي  2349 :وأحد .23944 :
( )4النور .26 :
( )5تفسري القرطب (.)211/12
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وزينة اْلياة ،ذرية مباركة طيبة ،فـقد تـوجه سيدنا زكريا عليه السالم
َِل الله تـعاَل بطلب الذرية الطيبة ،وتضرع بـي يديه بالرجاء

فـقال (:رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع
الدعاء)( .)1و(ذرية طيبة) أي :نسال صاْلا مباركا( .)2وبذلك
تكتمل األسرة الطيبة ،المتماسكة السعيدة ،وتعيش ف مودة،
وتـنـعم بالرحة والمحبة ،والستقرار واألمان ،والتآلف واإلْسان.

أي ها المصلونِ :ن تـقدي اإلْسان َِل الناس من صور اْلياة
الطيبة ،والسعادة الغامرة ،تشعرون با عند كل لمسة وفاء ،وصنع

معروف ،وكلمة طيبة ،كيف ل وقد قال النب  « الكلمة الطيبة
صدقة»( .)3يـقبـلها الله تـعاَل ،ويـفتح هلا أبـواب السماء (إليه

يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ي رف عه)( .)4والكلمة الطيبة
تـزرع لك ف قـلوب اآلخرين ُمبة ،وتـغرس لك ف نـفوسهم مودة،

فإن أثـرها ثابت ،وأجرها ف السماء صاعد ،قال تـعاَل (:ألم ت ر

كيف ضرب الله مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت

( )1آل عمران .38 :
( )2تفسري القرطب .)72/4(:
( )3صحيح البخاري (.)11/8
( )4فاطر .10 :
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وف رعها في السماء* ت ؤتي أكلها كل حين بإذن رب ها ويضرب

الله األمثال للناس لعلهم ي تذكرون)( .)1فإذا اعتاد اللسان أن
يـنطق بالطيب من القول ،والعذب من الكالم؛ فإن صاْبه يكون
بـي الناس ُمبوبا ،والتـعامل معه مرغوبا ،فـيسعد ف ْياته ،ويـهنأ
عيشه ،ويـعم على الناس خيـره ،وتـزداد به البـركة ف وطنه ،قال عز

وجل (:والب لد الطيب يخرج ن باته بإذن ربه)( .)2فـنحمد الله
تـعاَل أن رزقـنا ْياة طيبة ف وطن طيب ،أكرمه الله عز وجل بقيادة
رشيدة ْكيمة وخيـرات وفرية ،بـلدة طيبة ورب غفور .فـنسأل الله
تـعاَل أن يدي علينا طيب اْلياة ،وأن يـوفـقنا لطاعته أْجعي ،وطاعة
رسوله ُممد األمي  وطاعة من أمرنا بطاعته ،عمال بقوله (:يا
أي ها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي األمر

منكم)(.)3

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

(ِ )1براهيم .25 - 24 :
( )2األعراف .58 :
( )3النساء . 59 :
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الخطبة الثانية
اْلمد لله رب العالمي ،وأشهد أن ل ِله ِل الله وْده ل شريك
له ،وأشهد أن سيدنا ونبيـنا ُممدا عبد الله ورسوله ،اللهم صل
وسلم وبارك على سيدنا ونبيـنا ُممد وعلى آله وأصحابه أْجعي،
وعلى التابعي هلم بإْسان َِل يـوم الدين.

أي ها المصلونِ :ن أهم ما نـتـواصى به تـقوى الله عز وجل،
والمبادرة َِل تصيل أسباب اْلياة الطيبة ،فالذين يـعملون
الصاْلات تطيب ْياتـهم ف الدنـيا ،وف اآلخرة يدخلون اجلنة

يـتـنـعمون فيها ،وهلم فيها مساكن طيبة ،قال الله عز وجل (:وعد
الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها األن هار

خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله
أكب ر ذلك هو الفوز العظيم)(ْ .)1ليـهم ف اجلنة من الذهب
واللؤلؤ ،وثيابـهم فيها ْرير ،ويـهديهم الله تـعاَل َِل الكالم
الطيب ،كما كان كالمهم طيبا ف الدنـيا ( وهدوا إلى الطيب من

القول وهدوا إلى صراط الحميد)( .)2فمن أنـعم الله تـعاَل عليه
( )1التوبة .72 :
( )2اْلج .24 :
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بياة طيبة ف الدنـيا يـتـوله عز وجل بياة أطيب وأكرم منـها ف
اآلخرة.
فـهل نرص على القيام بأسباب اْلياة الطيبة؟
هذا وصلوا وسلموا على من أمرُت 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»(.)2
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبيـنا ُممد وعلى آله وصحبه
أْجعي .وارض اللهم عن اللفاء الراشدين :أِب بكر وعمر وعثمان
وعلي ،وعن سائر الصحابة األكرمي.
اللهم ارْم 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 َِل
أصحابه ،اللهم كن معهم وأيدهم ،اللهم وفق أهل اليمن َِل كل
( )1األْزاب . 56 :
( )2مسلم .384 :
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خري ،واْجعهم على كلمة اْلق والشرعية ،وارزقـهم الرخاء يا أكرم
األكرمي.
اللهم انشر الستقرار والسالم ف بـلدان المسلمي والعاَل أْجعي.
اللهم زد اإلمارات بـهجة وْجال ،واكتب لمن غرس فيها هذه
اليـرات األجر واْلسنات يا أرْم الراحي.
اللهم وفق رئيس الدولة ،الشيخ خليفة بن زايد لكل خير،

واحفظه بحفظك وعنايتك ،ووفق اللهم نائبه وولي عهده األمين
لما تحبه وت رضاه ،وأيد إخوانه حكام اْلمارات.

اللهم اغفر للمسلمي والمسلمات األْياء منـهم واألموات ،اللهم

ارحم الشيخ زايد ،والشيخ مكتوم ،وشيوخ اْلمارات 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 أرْامنا ومن له ْق عليـنا.
اللهم احفظ لدولة اْلمارات استقرارها ورخاءها ،وبارك في

خي راتها ،وأدم علي ها األمن واألمان يا رب العالمين.
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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 الصالة.
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 من مسؤولية الخطيب : .1اْلضور َِل اجلامع مبكرا .
 .2أن يكون ْجم ورقة الطبة صغريا ( ).
 .3مسك العصا .
 .4أن يكون املؤذن ملتزما بلبس البشت ،ومستعدا إللقاء الطبة كبديل ،وِبداء
املالْظات على الطيب ِن وجدت.
 .5التأكد من عمل السماعات الداخلية الالقطة للذان املوْد 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 ِرسال رسالة نصية على رقم (.)2828
 لطفا  :من يرغب أن يكتب خطبة فلريسلها مشكورا على فاكس026211850
أو يرسلها على ِييل 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
الطب الت ألقيت.
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