دولـة اإلمـارات العـربية المتحـدة

اجلمعة 30 :مجادى األوىل 1439هـ

اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

الموافق2018/2/16 :م

صحيفة الحسنات

الخطبة الول
اْلمد لله الذي أحصى كل شيء عددا ،ووكل بعباده مالئكة
كرما ،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 أمجعني ،وعلى من تبعهم
بإحسان إىل يـوم الدين.
أما بـعد :فأوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله ،فبها تـغفر
الذنوب ،وتـرفع الدرجات ،قال تـعاىل (:يا أيـها الذين آمنوا إن

تـتـقوا الله يجعل لكم فـرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويـغفر لكم

والله ذو الفضل العظيم)(.)1

أيـها المصلون :يـقول الله تـبارك وتـعاىل ف اْلديث القدسي  «:يا
عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ،ثم أوفيكم إياها ،فمن

وجد خيـرا فـليحمد الله ،ومن وجد غيـر ذلك فل يـلومن إّل
( )1األنفال .29 :

نـفسه»( .)1فـقد جعل الله عز وجل لكل إنسان صحيفة يسجل
فيها عمله ،ويكتب فيها سعيه ،قليله وكثيه( .)2ووكل بذه
الصحيفة مالئكة كراما بـررة ،قال عز وجل (:وإن عليكم

لحافظين* كراما كاتبين* يـعلمون ما تـفعلون)( .)3أي :عليكم
مالئكة كرام على الله ،رقـباء حافظون ،يفظون أعمالكم،
ويصونـها عليكم( .)4فكل كلمة تـنطق با ستـراها ف صحيفتك،
قال سبحانه (:ما يـلفظ من قـول إّل لديه رقيب عتيد)( .)5وكل
عمل تـفعله اليـوم ستجده غدا ف كتابك ،قال تـعاىل (:ووجدوا ما

عملوا حاضرا وّل يظلم ربك أحدا)( .)6فإن المالئكة الكرام

عليهم السالم يسارعون إىل كتابة أقـوالك وأعمالك ،ول يـتأخرون
ول يـنسون ،فـعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال :كنا يـوما نصلي
وراء النِب  فـلما رفع رأسه من الركعة قال «:سمع الله لمن

حمده» .فـقال رجل وراءه :ربـنا ولك اْلمد ْمدا كثيا ييبا مباركا
فيه .فـلما انصرف قال «:من المتكلم؟» .فـقال الرجل :أنا .قال
( )1مسلم .2577 :
( )2تفسي ابن كثي .)50/5( :
( )3النفطار .12 – 10 :
( )4تفسي الطربي .)271/24( :
( )5ق .18 :
( )6الكهف 49 :
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 «: رأيت بضعة وثلثين ملكا يـبتدرونـها أيـهم يكتبـها
أول»( .)1أي كل منـهم يسرع ليكتب هذه الكلمات قـبل
الخر( .)2فال يـهملون صغية ،ول يـتـركون كبية ،قال الله عز

وجل (:فل تظلم نـفس شيئا وإن كان مثـقال حبة من خردل

أتـيـنا بها وكف بنا حاسبين)(.)3
ونـبه النِب  أصحابه رضي الله عنـهم إىل ما يكتب ف صحائفهم
من أعمال ،فحني أراد بـنو سلمة أن يـنتقلوا إىل قـرب المسجد قال

 «: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم ،دياركم تكتب
آثاركم»( .)4أي :الزموا دياركم تكتب لكم آثاركم وخطاكم الكثية
إىل المسجد( .)5فهي تزيد ف حسنات صحائفكم ،قال سبحانه
وتـعاىل (:فمن يـعمل من الصالحات وهو مؤمن فل كفران لسعيه

وإنا له كاتبون)(.)6

( )1متفق عليه واللفظ للبخاري.
( )2شرح القسطالين لصحيح البخاري .)111/2( :
( )3األنبياء .47 :
( )4مسلم .665 :
( )5شرح النووي على مسلم .)169/5( :
( )6األنبياء .94 :
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عباد الله :كيف نمل صحائفنا بالحسنات؟ نلها باألذكار
اجلامعة للخي الكثي بألفاظ معدودة ،وقد علمنا النِب 
ذلك ،فـعن أب أمامة رضي الله عنه قال :رآين النِب  وأنا
أحرك شفَت ،فـقال «:ما تـقول يا أبا أمامة؟» .قـلت :أذكر
الله .قال «:أفل أدلك عل ما هو أكثـر من ذكرك الله
الليل مع النـهار؟ تـقول :الحمد لله عدد ما خلق،
والحمد لله ملء ما خلق ،والحمد لله عدد ما في
السموات وما في الرض ،والحمد لله عدد ما أحص
كتابه ،والحمد لله ملء ما أحص كتابه ،والحمد لله
عدد كل شيء ،والحمد لله ملء كل شيء ،وتسبح الله
مثـلهن» .ث قال «:تـعلمهن عقبك من بـعدك»( .)1فأوصاه

 أن يـعلمها ذريـته من بـعده ليتمسكوا با ،وذلك لعظيم قدرها،
وكثي نـفعها ،فإنـها تل صحائفهم حسنات بعددها ،وثقل وزنا،
فذكر الله عز وجل ل يـعدله شيء ،قال رسول الله  «: إن الله

( )1أْمد  ، 22144 :وصحيح ابن حبان  ، 830 :والطرباين ف الكبي  7930 :واللفظ له.
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سيخلص رجل من أمتي عل رءوس الخلئق يـوم القيامة

فـيـنشر عليه تسعة وتسعين سجل ،كل سجل مثل مد البصر،
ثم يـقول :أتـنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟

فـيـقولّ :ل يا رب .فـيـقول :أفـلك عذر؟ فـيـقولّ :ل يا رب.
فـيـقول :بـل إن لك عندنا حسنة ،فإنه ّل ظلم عليك اليـوم،
فـتخرج بطاقة فيها :أشهد أن ّل إله إّل الله ،وأشهد أن محمدا
عبده ورسوله ،فـيـقول :احضر وزنك .فـيـقول :يا رب ما هذه

البطاقة مع هذه السجلت؟ فـقال :إنك ّل تظلم ،فـتوضع
السجلت في كفة ،والبطاقة في كفة ،فطاشت السجلت

وثـقلت البطاقة ،فل يـثـقل مع اسم الله شيء»(.)1
وكثـرة الستغفار تحو السيئات ،فال يـبـقى ف صحيفة المستـغفر
غيـر اْلسنات ،قال النِب  «: طوب لمن وجد في صحيفته

استغفارا كثيرا»(.)2

( )1الرتمذي  ،2639 :وأْمد .6994 :
( )2ابن ماجه  ،3818 :ومصنف ابن أب شيبة  ،29446 :والسنن الكربى للنسائي .10216 :
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وفعل اليـرات ،والقيام بالفرائض والواجبات ،واْلفاظ على
الصلوات يزيد اْلسنات ،ويحو السيئات ،قال تـعاىل (:وأقم

الصلة طرفي النـهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن

السيئات ذلك ذكرى للذاكرين)(.)1
وأعظم اْلسنات أثـرا هي الَت يستمر نـفعها بـعد موت صاحبها،
فمن تـرك علما يـنتفع الناس به ،أو وقف وقـفا على وجوه الي؛ فال
يـنـقطع أجره بوته ،ول يقف ثـوابه ،ول تـنتهي حسناته ،قال رسول
الله  «: إذا مات اإلنسان انـقطع عمله إّل من ثلث :صدقة

جارية ،وعلم يـنتـفع به ،وولد صالح يدعو له»(.)2
فاللهم ضاعف حسناتنا ،وكفر عنا سيئاتنا ،وين كتبـنا ،واجعل
اجلنة مستـقرنا ،ووفـقنا لطاعتك أمجعني ،وياعة رسولك ُممد

األمني  وياعة من أمرتـنا بطاعته ،عمال بقولك (:يا أيـها الذين
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي المر منكم)(.)3

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

( )1هود .114 :
( )2مسلم  ، 1631:والرتمذي  1376 :واللفظ له.
( )3النساء . 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 ،فاللهم صل
وسلم وبارك على سيدنا ونبيـنا ُممد وعلى آله وأصحابه أمجعني،
وعلى التابعني هلم بإحسان إىل يـوم الدين.
أوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله عز وجل.
أيـها المصلون :إن الله عز وجل لطيف بعباده ،رحيم بم ،يصي
أعماهلم وأقـواهلم ،وأخبـرهم بذلك ليأتوا بأفضل األفـعال وأييب
األقـوال ،ث يـتجاوز سبحانه عمن شاء منـهم ،ويـغفر هلم وهو
الغفور الرحيم ،قال رسول الله  «: يدن المؤمن يـوم القيامة

من ربه عز وجل ،حت يضع عليه كنـفه -أي ستـره وعفوه-
فـيـقرره بذنوبه ،فـيـقول :هل تـعرف؟ فـيـقول :أي رب أعرف.

قال :فإني قد ستـرتـها عليك في الدنـيا ،وإني أغفرها لك اليـوم،

فـيـعط صحيفة حسناته»( .)1وف هذا اْلديث الشريف تـفضل
من الله تـعاىل على المؤمنني بسرت ذنوبم ف الدنـيا ومغفرِتا ف
( )1متفق عليه واللفظ ملسلم.
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الخرة ...والمراد بالذنوب هنا ما يكون بـني المرء وربه سبحانه
دون مظال العباد ،فإنـها ل تسقط إل برد اْلقوق إىل أصحابا ،أو
المساُمة والعفو عنـها( .)1وبذلك يأخذ اإلنسان صحيفة حسناته
بيمينه ،فـيـفوز فـوزا عظيما؛ قال تـعاىل (:فأما من أوتي كتابه بيمينه

فـيـقول هاؤم اقـرءوا كتابيه* إني ظنـنت أني ملق حسابيه* فـهو
في عيشة راضية* في جنة عالية* قطوفـها دانية* كلوا واشربوا
هنيئا بما أسلفتم في اليام الخالية)(.)2

هذا وصلوا وسلموا على من أمرت بالصالة والسالم عليه ،قال

تـعاىل (:إن الله وملئكته يصلون عل النبي يا أيـها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما)( .)3وقال رسول الله  «: من صل

علي صلة صل الله عليه بها عشرا»(.)4
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبيـنا ُممد وعلى آله وصحبه
أمجعني .وارض اللهم عن اللفاء الراشدين :أب بكر وعمر وعثمان
وعلي ،وعن سائر الصحابة األكرمني.
( )1فتح الباري لبن حجر .)489/10(:
( )2اْلاقة .24 – 19 :

( )3األحزاب . 56 :
( )4مسلم .384 :
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اللهم ارحم شهداء الوين األوفياء ،وارفع درجاِتم ف عليني مع
األنبياء ،واجز أمهاِتم وآباءهم وزوجاِتم وأهليهم مجيعا جزاء
الصابرين يا َسيع الدعاء.
اللهم انصر قـوات التحالف العرب ،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
األكرمني .اللهم انشر الستقرار والسالم ف بـلدان المسلمني
والعال أمجعني.
اللهم زد اإلمارات بـهجة ومجال ،واكتب لمن غرس فيها هذه
اليـرات األجر واْلسنات يا أرحم الراْمني.
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.

اللهم اغفر للمسلمني والمسلمات األحياء منـهم واألموات ،اللهم

ارحم الشيخ زايد ،والشيخ مكتوم ،وشيوخ اإلمارات الذين

انـتـقلوا إل رحمتك ،اللهم ارحمهم رحمة واسعة من عندك،
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وأفض عليهم من خيرك ورضوانك .وأدخل اللهم ف عفوك
وغفرانك ورْمتك 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 القانطني ،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 إىل 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 إييل 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 الَت ألقيت.
ـــــ
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
من الثامنة صباحا حىت الثامنة مساء عدا أيام العطل الرَسية
2535
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