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اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

الموافق2017/12/15 :م

رب نا ت قبل منا

الخطبة األولى
اْلمد لله حق حده ،كما يـنبغي جلالل وجهه وعظيم سلطانه،
يـتـقرب إليه العباد بالصاْلات رغبة ف مثوبته ورضوانه ،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 أْجعني ،وعلى من تبعهم بإحسان إَل يـوم
الدين.
أما ب عد :فأوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله ،قال سبحانه
وتـعاَل (:يا أي ها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من

ق بلكم لعلكم ت ت قون)(.)1

أي ها المصلون :لقد خلق الله عز وجل اللق لعبادته ،فـقال

سبحانه (:وما خلقت الجن والنْ إّل لي عبدون)( .)2وأمرهم
بالطاعات ،والتـقرب إليه بفعل اليـرات فـقال تـعاَل (:واعبدوا

( )1البقرة .21:
( )2الذاريات 56 :

ربكم واف علوا الخي ر لعلكم ت فلحون)( .)1فمن أكثـر من أعمال
الصاْلات والب والقربات كان من خي الناس ،قال تـعاَل (:إن

الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خي ر البرية)(.)2
وقد وعدهم الله عز وجل بغفرته ،وكري فضله ،وجزيل أجره ،فـقال

تـبارك اسه (:وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم

مغفرة وأجر عظيم)( .)3ويدخلهم الله سبحانه ف رحته ،ويـرزقـهم
جنته ،يـتـنـعمون فيها بغي حساب ،قال تـعاَل (:إن الذين آمنوا

وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم)(.)4

وحرص النب  على الجتهاد ف َاعة ربه ،والتـقرب إَل خالقه،
وكان  يشجع أصحابه رضي الله عنـهم على أن تكون أعماهلم
نافعة هلم ولغيهم ،فذلك أحب إَل الله تـعاَل ،وأرجى للقبول،
وأبـقى أثـرا ف المجتمع؛ قال سبحانه (:وأما ما ي ن فع الناس

ف يمكث في األرض)(.)5
( )1اْلج . 77 :
( )2البينة . 7 :
( )3املائدة . 9 :
( )4لقمان . 8 :
( )5الرعد .17 :
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فكانوا يـبادرون إَل األعمال الصاْلات ،ويـتسابقون إليـها،
ويتهدون ف إتامها وإتـقانا ،ث يـرجون بـعد ذلك قـبوهلا،
فـهؤلء يصدق فيهم قـوله تـعاَل (:والذين ي ؤتون ما آت وا

وق لوب هم وجلة أن هم إلى ربهم راجعون* أولئك يسارعون في

الخي رات وهم لها سابقون)( .)1ألنـهم يرصون على ثـبوت
األجر ،وقـبول العمل ،قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:
ألن أكون أعلم أن الله تـقبل مّن عمال أحب إل من أن يكون
ل ملء األرض ذهبا(.)2
وجاء سائل إَل ابن عمر رضي الله عنـهما فـقال لبنه :أعطه
دينارا .فـقال له ابـنه :تـقبل الله منك يا أبـتاه .فـقال :لو علمت
أن الله تـقبل مّن سجدة واحدة أو صدقة درهم واحد؛ كان
أحب إل من كل شيء ،أتدري ِمن يـتـقبل الله؟ ( إنما ي ت قبل

الله من المتقين)(.)3

ما هي أسباب ق بول األعمال الصالحة يا عباد الله؟ إن لقبول
األعمال أسبابا عديدة ،منـها الدعاء ،فـيستحب للنسان أثـناء
( )1املؤمنون .61 - 60 :
( )2املعرفة والتاريخ . 549/2
( )3اهلداية اَل بلوغ النهاية  )6758/10( :واآلية من سورة املائدة .27 :
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َاعته أن يدعو الله تـعاَل بالقبول ،كما فـعل خليل الله إبـراهيم
وولده إساعيل عليهما السالم وها يـرفـعان قـواعد البـيت اْلرام،

فـقال (:رب نا ت قبل منا إنك أنت السميع العليم)( .)1فـهما ف
عمل صالح ،وها يسألن الله تـعاَل أن يـتـقبل منـهما(.)2
ومن أسباب قـبول العمل أن يشكر اإلنسان ربه عز وجل على
تـوفيقه هلذا الي ،كما فـعل أهل اجلنة حني شكروا الله واعتـرفوا
بفضله (:وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لن هتدي
لوّل أن هدانا الله)(.)3
ومن شكر الله عز وجل أن نشكر أهل الفضل عليـنا ،قال سبحانه
ذاكرا دعاء نبيه سليمان عليه السالم (:رب أوزعني أن أشكر
نعمتك التي أن عمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا
ت رضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين)( .)4فـنسب
الفضل لربه ،وشكره على نعمه ،وكذلك قال أحد الصاْلني
الشاكرين (:رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أن عمت علي
( )1البقرة .127 :
( )2تفسي ابن كثي .)427/1( :
( )3األعراف .43 :
( )4النمل .19 :

4

وعلى والدي وأن أعمل صالحا ت رضاه)( .)1فمثل هؤلء الذين
يـعملون بشكر نعمة الله عليهم ،هم الذين يـتـقبل عنـهم أحسن ما
عملوا ،ويـتجاوز عن سيئاِتم ،فـيـغفر هلم الكثي من الزلل ،ويـتـقبل
منـهم اليسي من العمل ،وهم ف ْجلة أصحاب اجلنة( .)2قال
سبحانه عنـهم (:أولئك الذين ن ت قبل عن هم أحسن ما عملوا

ون تجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي
كانوا يوعدون)( .)3فإذا انـتـهيت يا عبد الله من إحدى الطاعات

فاستغفر الله ،فذلك أقـرب لقبول العمل ،وكثيا ما يأمر الله عز
وجل بذكره واستغفاره بـعد قضاء العبادات ،ففي اْلج قال
سبحانه (:ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واست غفروا الله إن
الله غفور رحيم )( .)4وذكر سبحانه ْجلة من العبادات ث أمر

بالستغفار ،فـقال (:فاق رءوا ما ت يسر منه وأقيموا الصَلة وآتوا
الزكاة وأقرضوا الله ق رضا حسنا وما ت قدموا ألن فسكم من خير
( )1األحقاف .15 :
( )2تفسي ابن كثي .)281/7( :
( )3األحقاف .16 :
( )4البقرة .199 :
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تجدوه عند الله هو خي را وأعظم أجرا واست غفروا الله إن الله
غفور رحيم)( .)1وكان رسول الله  إذا انصرف من صالته
استـغفر ثالثا( .)2وأمره الله تـعاَل أن يتم بالستغفار حياته اْلافلة

باألعمال الصاْلة ،فـقال سبحانه (:إذا جاء نصر الله والفتح*

ورأيت الناس يدخلون في دين الله أف واجا* فسبح بحمد ربك
واست غفره إنه كان ت وابا)(.)3

فاللهم تـقبل صاْلات أعمالنا ،وارزقـنا شكر نعمك ،واغفر لنا،
ووفـقنا لطاعتك أْجعني ،وَاعة رسولك ُممد األمني  وَاعة

من أمرتـنا بطاعته ،عمال بقولك (:يا أي ها الذين آمنوا أطيعوا الله
وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم)(.)4
نـفعّن الله وإياكم بالقرآن العظيم،
وبسنة نبيه الكري صلى الله عليه وسلم.
أقول قـول هذا وأستـغفر الله ل ولكم،
فاستـغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

( )1املزمل .20 :
( )2مسلم .591:
( )3سورة النصر.
( )4النساء . 59 :
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الخطبة الثانية
اْلمد لله رب العالمني ،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 أْجعني،
وعلى التابعني هلم بإحسان إَل يـوم الدين.
أوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله عز وجل.
أي ها المصلون :احرصوا على قـبول َاعاتكم بالدعاء والشكر
والستغفار ،فـقبوهلا دليل رضا الله تـعاَل عنكم ،فـتكونوا من الذين

قال الله عز وجل عنـهم (:رضي الله عن هم ورضوا عنه)(.)1
وبالقبول تـزداد حسناتكم ،وتكفر عنكم سيئاتكم ،وتـرفع درجاتكم

(ولكل درجات مما عملوا)( .)2ويـرزقكم الله تـعاَل السعادة ف
الدنـيا ،وحسن الثـواب ف اآلخرة ،قال جل شأنه (:من عمل

صالحا من ذكر أو أن ثى وهو مؤمن ف لنحيي نه حياة طيبة

ولنجزي ن هم أجرهم بأحسن ما كانوا ي عملون)(.)3
( )1املائدة .119 :
( )2األنعام .132 :
( )3النحل .97 :
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ومن عالمات قـبول األعمال :التـوفيق لعمل صالح غيه ،وذلك من

زيادة إحسان الله لمن عمل اْلسنة؛ قال الله تـعاَل (:ومن ي قترف
حسنة نزد له فيها حسنا)( .)1ويـهديه ربـنا تـبارك وتـعاَل إَل أعمال
الب واهلدى والتـقى ،قال سبحانه (:ويزيد الله الذين اهتدوا

هدى)(.)2
فـهل نرص على أسباب قـبول األعمال؛ لنكون من الفائزين ف
الدنـيا واآلخرة؟ وهل نـعزز ذلك ف قـلوب بـناتنا وأبـنائنا؟
هذا وصلوا وسلموا على من أمرُت بالصالة والسالم عليه ،قال

تـعاَل (:إن الله ومَلئكته يصلون على النبي يا أي ها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما)( .)3وقال رسول الله  «: من صلى

علي صَلة صلى الله عليه بها عشرا»(.)4
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبيـنا ُممد وعلى آله وصحبه
أْجعني ،وارض اللهم عن اللفاء الراشدين :أِب بكر وعمر وعثمان
وعلي ،وعن سائر الصحابة األكرمني.
( )1الشورى .23 :
( )2مري .76 :
( )3األحزاب . 56 :
( )4مسلم .384 :
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اللهم ارحم شهداء الوَن األوفياء ،وارفع درجاِتم ف عليني مع
األنبياء ،واجز أمهاِتم وآباءهم وزوجاِتم وأهليهم ْجيعا جزاء
الصابرين يا سيع الدعاء.
اللهم انصر قـوات التحالف العرِب ،الذين َتالفوا على رد اْلق إَل
أصحابه ،اللهم كن معهم وأيدهم.
اللهم انشر الستقرار والسالم ف بـلدان المسلمني والعاَل أْجعني.
اللهم زد اإلمارات بـهجة وْجال ،واكتب لمن غرس فيها هذه
اليـرات األجر واْلسنات يا أرحم الراحني.
اللهم وفق رئيْ 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 اغفر للمسلمني 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.
9

اللهم احفظ لدولة المارات استقرارها ورخاءها ،وبارك في

خي راتها ،وأدم علي ها األمن واألمان يا رب العالمين(.)1
اللهم اسقنا الغيث ول َتعلنا من القانطني ،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 وأنا تعمل بشكل
جيد أثناء الطبة.
 .6التأكد من وجود كتاب خطب اجلمعة ف مكان بارز (على اْلامل).
 .7منع التسول ف املسجد منعا باتا ،وللبالغ عن املتسول يرجى التصال برقم
( )800 26 26أو رقم ( )999أو إرسال رسالة نصية على رقم ( ،)2828وعلى
اإلمام إبالغ الفرع بأية حالة تسول.
 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.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرؤية :مرجعية إسالمية عاملية وتنمية وقفية مستدامة.
الرسالة :تنمية الوعي الديّن ،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
للجابة على األسئلة الشرعية وقسم الرد على النساء
من الثامنة صباحا حىت الثامنة مساء عدا أيام العطل الرسية
2535
 خدمة الفتوى عب الرسائل النصية  smsعلى الرقم11

