دولــة اإلمـارات العـربية املتحـدة

اجلمعة 23 :حمرم  1439ه

اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

الموافق2017/10/13 :

كن ز من كنوز الجنة

الخطبة األولى
اْلمد لله رب العالمي ،أْحده سبحانه ْحدا يليق ِبالل وجهه
وعظيم سلطانه ،وأشهد أن ل إله إل الله وحده ل شريك له،
وأشهد أن سيدنا ونبيـنا حممدا عبد الله ورسوله ،فاللهم صل وسلم
وبارك على سيدنا ونبيـنا حممد وعلى آله وصحبه أجعي ،وعلى من
تبعهم بإحسان إل يـوم الدين.
أما ب عد :فأوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله ،فهي وصيته
للولي واآلخرين ،قال سبحانه (:ولقد وصي نا الذين أوتوا

الكتاب من ق بلكم وإياكم أن ات قوا الله)(. )1

أي ها المسلمون :إن الله تـعال أمرنا بذكره ،ووعدنا بالفالح
تـفضال منه ،فـقال عز وجل (:واذكروا الله كثيرا لعلكم
ت فلحون)( .)2فالذكر من أحب األعمال إل الله ،وأكرمها عليه،
وأيسرها ،وأفضل ما يشغل با المرء وقـته ،وييي با قـلبه ،وهو من

( )1النساء .131 :
( )2األنفال.45 :

أسباب رفع الدرجات ،وزيادة اْلسنات ،وهو الباقيات الصاْلات

الت قال الله تـعال عنـها (:والباقيات الصالحات خي ر عند ربك

ث وابا وخي ر أمل)( .)1وقالوا لسيدنا عثمان رضي الله عنه :ما

الباقيات؟ قال :هن :ل إله إل الله ،وسبحان الله ،واْلمد لله،
والله أكبـر ،ول حول ول قـوة إل بالل( .)2ومن أعظم الذكر قـول:

ل حول ول ق وة إل بالله.

فما معنى ل حول ول ق وة إل بالله؟ إنـها تـعن اإلقـرار بأن القوة
لله جيعا ،وأن الله على كل شيء قدير ،وهو المتصرف ف كل
األمور بدقة وحكمة ،وقد قال النب  «: من قال :ل إله إل

الله ،والله أكب ر .صدقه ربه ف قال :ل إله إل أنا وأنا أكب ر .وإذا

قال :ل إله إل الله وحده .ي قول الله :ل إله إل أنا وأنا وحدي.
وإذا قال :ل إله إل الله وحده ل شريك له .قال الله :ل إله إل
أنا وحدي ل شريك لي .وإذا قال :ل إله إل الله ،له الملك

وله الحمد .قال الله :ل إله إل أنا لي الملك ولي الحمد .وإذا
( )1الكهف .46 :
( )2أْحد . 513 :
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قال :ل إله إل الله ،ول حول ول ق وة إل بالله .قال الله :ل

إله إل أنا ول حول ول ق وة إل بي»(.)1
وعندما يـقوهلا المسلم؛ فإّنا يستمد القوة والعون من الله تـعال،
ويـلجأ إليه ف تـيسي أموره ،وتدبي شؤونه ،ويسلم إليه أمره قائال:

ل حول ول قـوة إل بالله «:فإن الله عز وجل ي قول :أسلم
عبدي واستسلم»(.)2

فما فضل ل حول ول ق وة إل بالله؟ إن هلا ثـوابا عظيما ،وأجرا
كبيا ،ففي السماء السابعة ف رحلة المعراج ،حي لقي نبيـنا حممد

 إبـراهيم عليه السالم أوصاه بقوله «:مر أمتك ف ليكثروا من
غراس الجنة ،فإن ت رب ت ها طيبة ،وأرضها واسعة .قال «:وما
غراس الجنة؟» .قال :ل حول ول ق وة إل بالله( .)3فـلم يد

خليل الله عليه السالم ف هذا المقام العلي أسى ول أعلى من
الوصية بقول :ل حول ول قـوة إل بالله ،وهذا يـؤكد رفيع قدرها،
وعظيم شأنا.
( )1الرتمذي ، 3430:وابن ماجه .3794 :
( )2أْحد .8650 :
( )3أْحد .24268 :
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ولما هاجر النب  ومشى وسط نيل المدينة المنـورة مع أب

هريـرة رضي الله عنه تذكر غراس اجلنة ،فـقال «:يا أبا هري رة أل

أدلك على كنز من كنوز الجنة؟» .فـقلت :بـلى يا رسول الله.

قال «:قل :ل حول ول ق وة إل بالله»( .)1أي هو خيـر ما يكتنز
المرء ويدخره للفوز باجلنة.
وكان  حريصا على أن يـبـي ألصحابه فضلها ف اْلضر والسفر،
فـعن أب موسى األشعري رضي الله عنه قال :لما تـوجه رسول الله
 وأشرف الناس على واد ،فـرفـعوا أصواتـهم بالتكبي ...قال رسول
الله  «: ارب عوا على أن فسكم -أي ارفـقوا بأنـفسكم واخفضوا

أصواتكم -إنكم ل تدعون أصم ول غائبا ،إنكم تدعون سميعا

قريبا وهو معكم» .قال أبو موسى األشعري رضي الله عنه :وأنا
خلف دابة رسول الله  فسمعن وأنا أقول :ل حول ول قـوة إل
بالله ،فـقال ل «:يا عبد الله بن ق يس» .قـلت :لبـيك يا رسول
الله .قال «:أل أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟».

قـلت :بـلى يا رسول الله ،فداك أب وأمي .قال «:ل حول ول ق وة
( )1أْحد .8306 :

4

إل بالله»( .)1وكان النب  يوصي أصحابه باإلكثار منـها ،فـقال

ألب أيوب األنصاري رضي الله عنه حي نـزل عليه ضيـفا «:أل
أعلمك كلمة من كنز الجنة؟» .قـلت :بـلى ،يا رسول الله ،بأب

أنت وأمي .قال «:أكثر من ق ول :ل حول ول ق وة إل بالله»(.)2
وأوصى  أبا ذر رضي الله عنه أن يكثر من قـوهلا(.)3
ومن فضائلها أنـها من أسباب تكفي الذنوب وحمو الطايا ،قال
رسول الله  «: ما على األرض أحد ي قول :ل إله إل الله،
والله أكب ر ،ول حول ول ق وة إل بالله .إل كفرت عنه خطاياه
ولو كانت مثل زبد البحر»(.)4

ف هل لها أوقات محددة ن قولها فيها؟ يـقوهلا المسلم ف كل
وقت ،وعلى كل حال ،قائما أو قاعدا أو على جنبه ،يـبتغي بذلك
أجرها وفضلها ،وكذلك تـتأكد عندما يأتيه ما ل يـقدر عليه ،ول
طاقة له به ،فـيـفوض فيه أمره إل الله تـعال ،طالبا عونه وتـوفيقه
سبحانه ،ويـرددها حي يـبدأ عمله ،أو يشرع ف سفره ،ويستحب
( )1متفق عليه .
( )2رواه الطرباين ف الكبي ( )133/4واألوسط ( )267/3بإسنادين ورجال أحدمها ثقات كما قال اهليثمي ف جممع
الزوائد .98/10
( )3أْحد .21415 :
( )4الرتمذي .3460 :
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للمرء أن يـقوهلا عند خروجه من بـيته متـوكال على ربه ،قال النب 

 «:إذا خرج الرجل من ب يته ف قال :بسم الله ،ت وكلت على
الله ،ل حول ول ق وة إل بالله .ي قال حينئذ :هديت وكفيت

ووقيت .وت نحى عنه الشيطان ،ف ي قول له شيطان آخر :كيف
لك برجل قد هدي وكفي ووقي»(.)1

وكان رسول الله  إذا قال المؤذن حي على الصالة .قال «:ل

حول ول ق وة إل بالله» .وإذا قال :حي على الفالح .قال «:ل
حول ول ق وة إل بالله»( .)2فـيستعي بالله تـعال على أداء
فـرائضه ،والتـقرب إليه بطاعته.
وإذا استـيـقظ المسلم ف الليل قاهلا طلبا للحفظ والعناية والمغفرة

من الله تـعال واستجابة الدعاء ،قال النب  «: من ت عار من
الليل -أي أصابه األرق واستـيـقظ -ف قال :ل إله إل الله وحده

ل شريك له ،له الملك وله الحمد ،وهو على كل شيء قدير،
الحمد لله ،وسبحان الله ،ول إله إل الله ،والله أكب ر ،ول

( )1أبو داود ، 5095 :والرتمذي .3426 :
( )2متفق عليه .
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حول ول ق وة إل بالله ،ثم قال :اللهم اغفر لي ،أو دعا،
استجيب له ،فإن ت وضأ وصلى قبلت صلته»(.)1
فاللهم لك اْلمد ،ل إله إل أنت ،ول حول ول قـوة إل بك ،اللهم
اغفر لنا ،واستجب دعاءنا ،ووفـقنا جيعا لطاعتك وطاعة رسولك

حممد  وطاعة من أمرتـنا بطاعته ،عمال بقولك (:يا أي ها الذين
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم)(.)2
نـفعن الله وإياكم بالقرآن العظيم،
وبسنة نبيه الكري صلى الله عليه وسلم.
أقول قـول هذا وأستـغفر الله ل ولكم،
فاستـغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

( )1البخاري .1154 :
( )2النساء .59 :
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الخطبة الثانية
اْلمد لله الذي بـعث فينا رسول منا يـتـلو علينا آياته ويـزكينا
ويـعلمنا الكتاب واْلكمة ،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 أجعي ،وعلى
التابعي هلم بإحسان إل يـوم الدين.
أوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله عز وجل.

أي ها المصلون :إن كلمة ل حول ول قـوة إل بالله تـرتاح با
النـفوس ،وتـنشرح هلا الصدور ،فبها يظهر اإلنسان افتقاره إل
خالقه ،وضعفه بـي يدي ربه ،وترده من حوله وقـوته ،يـقوهلا
المسلم إذا ضاقت به السبل ،أو استـعصى عليه أمر ف عمله أو ف
بـيته أو ف رزقه؛ ويـقوهلا إذا أعجبه شيء من حاله أو ماله أو ولده ،قال
الله تـعال (:ولول إذ دخلت جنتك ق لت ما شاء الله ل ق وة إل
بالله)( .)1وهذا حث على قـوهلا( .)2فـهل نـعود أنـفسنا وبـناتنا وأبـناءنا
على قـول ل حول ول قـوة إل بالله ،ونـعرف فضلها وقدرها؟

( )1الكهف.39 :
( )2تفسي ابن كثي .)143/5( :
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هذا وصلوا وسلموا على من أمرت بالصالة والسالم عليه ،قال

تـعال (: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 أجعي .وارض
اللهم عن اللفاء الراشدين :أب بكر وعمر وعثمان وعلي ،وعن
سائر الصحابة األكرمي .اللهم اجعل العفو شيمتـنا ،والتسامح
خلقنا ،والتـراحم سلوكنا ،والعطاء دأبـنا.
اللهم زدنا سعادة وطمأنينة وهناء؛ وأدم السعادة على وطننا وبـيوتنا
وعلى أهلينا وأرحامنا.
اللهم ارحم شهداء الوطن األوفياء ،وارفع درجاِتم ف عليي مع
األنبياء ،واجز أمهاِتم وآباءهم وزوجاِتم وأهليهم جيعا جزاء
الصابرين يا سيع الدعاء.
اللهم انصر قـوات التحالف العرب ،الذين َتالفوا على رد اْلق إل
أصحابه ،اللهم كن معهم وأيدهم ،اللهم وفق أهل اليمن إل كل
( )1األحزاب . 56 :
( )2مسلم .384 :
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خي ،واجعهم على كلمة اْلق والشرعية ،وارزقـهم الرخاء يا أكرم
األكرمي .اللهم انشر الستقرار والسالم ف بـلدان المسلمي
والعاَل أجعي.
اللهم اجعل الصبـر سبيلنا لإلبداع وطلب العلم والمعال وخدمة
الوطن ،ورفع رايته ف األعال.
اللهم زد اإلمارات بـهجة وجال ،واكتب لمن غرس فيها هذه
اليـرات األجر واْلسنات يا أرحم الراْحي.
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 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 ورْحتك 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 األمن واألمان 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 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 للذان املوحد وأنا 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 اقرتاح عناوين جديدة أو إثراء للعناوين املعتمدة أو إبداء الرأي ف
الطب الت ألقيت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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.
 مركز الفتوى الرسي بالدولة باللغات (العربية  ،واإلجنليزية  ،واألوردو)800 24 22
لإلجابة على األسئلة الشرعية وقسم الرد على النساء
من الثامنة صباحا حىت الثامنة مساء عدا أيام العطل الرسية
2535
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