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اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

الموافق2017/9/22 :م

عام هجري جديد

الخطبة األولى
اْلمد لله بكرة وأصيال ،جعل ف اهلجرة النبوية دروسا وعبـرا ،وفـوائد
وقيما ،وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال شريك له ،وأشهد أن
سيدنا ونبيـنا حممدا عبد الله ورسوله ،فاللهم صل وسلم وبارك على
سيدنا ونبيـنا حممد وعلى آله وصحبه أْجعني ،وعلى من تبعهم
بإحسان إَل يـوم الدين.

أما ب عد :فأوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله تـعاَل؛ قال

سبحانه (:يا أي ها الذين آمنوا ات قوا الله وآمنوا برسوله ي ؤتكم
كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به وي غفر لكم والله
غفور رحيم)(.)1

أي ها المصلون :مع إطاللة عام هجري جديد ،نسأل الله تـعاَل أن
يدي عليـنا فيه اليـر والنـعم ،وأن يعله عام سعادة ،وحمبة ومودة
للنسانية ْجيعها ،وف هذه األيام يـتجدد اْلديث عن اهلجرة النبوية
( )1اْلديد .28 :

الشريفة ،فإنـها حدث مهم ف التاريخ اإلنسان ،وقد اّتذه سيدنا
عمر بن الطاب رضي الله عنه بداية للتأريخ ،حني ْجع الصحابة
للمشورة ،فـقال بـعضهم :أرخ لمبـعث النب  .وقال بـعضهم :أرخ
لمهاجرة رسول الله  فاستـقر الرأي على التأريخ باهلجرة النبوية
الشريفة( )1لكونا نـقلة حضارية ف تاريخ الناس كافة ،شارك فيها
الصحابة رجاال ونساء ،وغرس النب  شجرة العدل بالمدينة،
وأرسى قـواعد اإلنسانية والرحة ف التـعامل مع اآلخرين ،ووضع
أصول التـعايش مع غي المسلمني الِت تـقوم على حفظ اْلقوق
وأداء الواجبات ،وكانت وثيقة المدينة خيـر شاهد على ذلك،
وانطلق أصحاب رسول الله  يـعمرون البالد ،ويقيمون فيها
صروح اْلضارة اإلنسانية ،ويـنشرون مبادئ اإلسالم السمحة.
أي ها المؤمنون :ومع بداية العام اهلجري اجلديد البد للنسان من
وقـفة ،ياسب فيها نـفسه على عمله ف العام المنـقضي ،عمال

بقول الله تـعاَل (:ي ومئذ ت عرضون ل تخفى منكم خافية)(.)2
وقال سيدنا عمر بن الطاب رضي الله عنه :حاسبوا أنـفسكم قـبل

( )1الكامل ف التاريخ .)12/1( :
( )2اْلاقة . 18 :
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أن ُتاسبوا ،وزنوا أنـفسكم قـبل أن توزنوا( .)1والمؤمن من حاسب
نـفسه ف الدنـيا؛ قـبل أن ياسب يـوم القيامة( .)2فـيـنظر ماذا عمل
ف دنـياه ليـفوز ف آخرته؟ هل أدى العبادات المفروضات؟ وهل
استثمر األوقات لمضاعفة اْلسنات؟ وماذا أنز لنـفسه وأهله؟
وماذا قدم لمجتمعه ووطنه؟ هل ارتـقى بأدائه ف عمله؟ هل ازداد
ف علمه؟ هل أضاف جديدا إَل خبـراته وناحاته؟ فإن اإلنسان
سيسأل عن جسده فيما أباله ،وعن عمره فيما أفـناه ،وعن ماله
من أين اكتسبه وفيما أنـفقه ،وعن علمه كيف عمل به؟
وف بداية العام اجلديد يسأل المرء نـفسه :ماذا سيـقدم فيه؟
أي ها المصلون :لقد قدمت لنا اهلجرة النبوية عددا من المعان
والقيم ،وأوهلا معن اهلجرة ،فهي تـعِن تـرك ما نـهى الله عنه ،قال
النب  «: المهاجر من هجر ما ن هى الله عنه»( .)3فـيـهاجر

المسلم إَل التحلي بالصدق واألمانة ،وطلب العلم ،وبذل اجلهد
فيما يـرفع قدره ،ويـنـفع أهله ومتمعه ووطنه ،فذلك هو الطريق
( )1مصنف ابن أيب شيبة .34459 :
( )2شرح السنة للبغوي .)309/14( :
( )3البخاري .10 :
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القوي ،وفيه األجر العظيم إذا نـوى به مرضاة الله ،قال رسول الله

 «: إنما األعمال بالن يات»(.)1
وُتمل اهلجرة النبوية ف أحداثها قيمة التـعاون ،فكل فـرد له دوره ف
خدمة متمعه ،وظهر ذلك ف هجرته  حيث تـعاون أبو بكر
رضي الله عنه فـقدم حسن الصحبة ،وبذل ماله وراحلته ،وتـعاون
معه أهل بـيته ،فحني قال النب  «: إني قد أذن لي في
الخروج» .قال أبو بكر رضي الله عنه :فالصحبة بأيب أنت وأمي
يا رسول الله؟ قال «:ن عم» .قال :فخذ بأيب أنت يا رسول الله

إحدى راحلِت هاتـني .قالت السيدة عائشة رضي الله عنـها:
فجهزناُها أسرع جهاز ،وضعنا هلما سفرة -أي طعاما -ف جراب،
فـقطعت أْساء بنت أيب بكر قطعة من نطاقها ،فأوكأت -أي
ربطت -به اجلراب ،ولذلك كانت تسمى ذات النطاقـني(.)2
وهذا التمكني للمرأة وإعطاؤها فـرصة المشاركة أظهر دورها
وجهدها ف اهلجرة ،وأثـبت أنـها شريكة ف اإلناز الديِن
واْلضاري ،ولما ْلق النب  وأبو بكر بغار ف جبل ثـور ،ومكث
( )1متفق عليه واللفظ للبخاري.
( )2البخاري  3905 :و .5807
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فيه ثالث ليال كانت أْساء رضي الله عنـها ُتمل هلما الزاد،
وتصعد به اجلبل وهي حامل ،فـعطاء المرأة ال حدود له.

عباد الله :وكان لتـعاون الشباب الدور المهم ،فبطاقاتم تـتحقق
اإلنازات ،وتـتخطى التحديات ،وبم تـنـهض المجتمعات ،ومن
الشباب الذين تـعاونوا ف اهلجرة سيدنا علي بن أيب طالب رضي
الله عنه ،وكان ف ريـعان شبابه حني بقي ف مكة حّت يـرد الودائع
واألمانات إَل أهلها ،وقد سبق مصعب بن عمي إَل المدينة
ليـنشر با العلم ،ويـعلم الناس أمور دينهم ،فاّتذ الرفق طريقا،
واللني رفيقا ،فـفتحت له القلوب أقـفاهلا ،وسلمت له العقول
أبـوابـها ،وتآزر المهاجرون واألنصار وتـراحوا ،فـعززوا قـوة متمعهم،
وارتـقوا بوطنهم ،واستأنـفوا بناء حضارتم.
وتـعلمنا اهلجرة النبوية االهتمام بالمساجد بناء وعمارة ،ورعاية
وعناية ،فهي من أبـرز مظاهر حضارتنا ،فالمسجد أول بناء أقامه
النب  ف المدينة؛ ليـلتقي فيه أبـناء المجتمع على طاعة ربم،
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فـتآلفت قـلوبـهم ،واكتملت نعمة الله عليهم ،قال سبحانه (:هو

الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين* وألف ب ين ق لوبهم)(.)1
فاللهم وفـقنا للتأسي بنبيـنا حممد ف أقـوالنا وأفـعالنا ،ووفـقنا لطاعتك
أْجعني ،وطاعة رسولك حممد األمني  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.

( )1األنفال.63 - 62 :
( )2النساء . 59 :
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الخطبة الثانية
اْلمد لله رب العالمني ،وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال شريك
له ،وأشهد أن سيدنا ونبيـنا حممدا عبد الله ورسوله ،اللهم صل
وسلم وبارك على سيدنا ونبيـنا حممد وعلى آله وأصحابه أْجعني،
وعلى التابعني هلم بإحسان إَل يـوم الدين.
أوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله عز وجل.
أي ها المصلون :يـتـعلم المسلم من اهلجرة النبوية عظمة دينه
وجوهره ،وقيمه اْلضارية الِت تـعتمد على فعل الي ،ونشر السالم،
والتكافل والتـعايش ،والتـراحم والتـعارف بـني الناس ،فكان أول ما

خطب به النب  ف المدينة المنـورة؛ قـوله  «: يا أي ها الناس،
أفشوا السَلم ،وأطعموا الطعام ،وصلوا األرحام ،وصلوا والناس
نيام ،تدخلوا الجنة بسَلم»(.)1

فكان النداء األول نداء إنسانيا عاما ،يـفوح باْلب ،ويصدح بالود،
أظهر مبادئ اإلسالم وقيمه ،وأوهلا نشر السالم بعناه العام ،وإطعام
الطعام ،فـهو من شيم الكرام ،وصلة األرحام ،ول تكن اهلجرة
( )1الرتمذي  ،2485 :وأحد .23784 :
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النبوية سببا ف قطع األرحام بـني المسلمني وأهليهم بكة ،فكان
النب  أحرص الناس على صلتها ،ومد جسورها ،فـقال بـعد
اهلجرة «:والله ل تدعوني ق ريش الي وم إلى خطة يسألوني فيها

صلة الرحم إل أعطيت هم إياها»(.)1

فـهل نـهجر ما نـهى الله عنه؟ وهل نـعلم ذلك بـناتنا وأبـناءنا؟
هذا وصلوا وسلموا على من أمرت بالصالة والسالم عليه ،قال
تـعاَل (:إن الله ومَلئكته يصلون على النبي يا أي ها الذين آمنوا

صلوا عليه وسلموا تسليما)( .)2وقال رسول الله  «: من صلى
علي صَلة صلى الله عليه بها عشرا»( .)3اللهم صل وسلم
وبارك على سيدنا ونبيـنا حممد وعلى آله وصحبه أْجعني.
اللهم إنك قد منـنت عليـنا بوطن التسامح؛ فاجعل العفو شيمتـنا،
والتسامح خلقنا ،والتـراحم سلوكنا ،والعطاء دأبـنا.
اللهم زدنا سعادة وطمأنينة وهناء؛ وأدم السعادة على وطننا وبـيوتنا
وعلى أهلينا وأرحامنا.

( )1أحد .18910 :
( )2األحزاب . 56 :
( )3مسلم .384 :
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اللهم ارحم شهداء الوطن األوفياء ،وارفع درجاتم ف عليني مع
األنبياء ،واجز أمهاتم وآباءهم وزوجاتم وأهليهم ْجيعا جزاء
الصابرين يا ْسيع الدعاء.
اللهم انصر قـوات التحالف العريب ،الذين ُتالفوا على رد اْلق إَل
أصحابه ،اللهم كن معهم وأيدهم ،اللهم وفق أهل اليمن إَل كل
خي ،واْجعهم على كلمة اْلق والشرعية ،وارزقـهم الرخاء يا أكرم
األكرمني.
اللهم انشر االستقرار والسالم ف بـلدان المسلمني والعال أْجعني.
اللهم ارض عن اللفاء الراشدين :أيب بكر وعمر وعثمان وعلي،
وعن سائر الصحابة األكرمني.
اللهم اجعل الصبـر سبيلنا للبداع وطلب العلم والمعاِل وخدمة
الوطن ،ورفع رايته ف األعاِل.
اللهم زد اإلمارات بـهجة وْجاال ،واكتب لمن غرس فيها هذه
اليـرات األجر واْلسنات يا أرحم الراحني.
اللهم ارزق النساء الطمأنينة والنجاح والفوز والفالح.
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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 اإلمارات.

اللهم اغفر للمسلمني 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.

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 الموفني
بالوعود ،اْلافظني 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 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 االتصال 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 الِت ألقيت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الرْسي بالدولة باللغات (العربية  ،واإلنليزية  ،واألوردو)800 24 22
للجابة على األسئلة الشرعية وقسم الرد على النساء
من الثامنة صباحا حّت الثامنة مساء عدا أيام العطل الرْسية
2535
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