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خشية الله ت عالى

الخطبة األولى
اْلمد لله الذي يشاه المالئكة والمرسلون ،ويسجد له المصلون،
ويـعرف قدره العالمون ،ويـقول للشيء كن فـيكون ،وأشهد أن ل
إله إل الله وحده ل شريك له ،وأشهد أن سيدنا ونبيـنا ُممدا عبد
الله ورسوله ،خات األنبياء والمرسلي ،فاللهم صل وسلم وبارك
على سيدنا ونبيـنا ُممد وعلى آله وصحبه أجعي ،وعلى من تبعهم
بإحسان إل يـوم الدين.
أما ب عد :فأوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله وطاعته وخشيته،

قال سبحانه (:ومن يطع الله ورسوله ويخش الله وي ت قه فأولئك
هم الفائزون)(.)1

أي ها المسلمون :إن الله تـبارك وتـعال أثـن على عباده المتقي
()2

(الذين يخشون رب هم بالغيب وهم من الساعة مشفقون)
فخشية الله تـعال من مكارم األخالق العظيمة ،الت تدعو إليـها
( )1النور .52 :
( )2األنبياء .49 :

الفطرة السليمة ،وتدل على العتاف بالفضل لله ،وتعل المرء
مالزما للدب مع جالل الله ،مبتعدا عما ل ُبه الله ،فـتـزكو
نـفسه ،وتـرتقي أخالقه ،وقد ربط القرآن الكري بـي اإليان والشية
من الرحن فـقال (:فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين)

()1

فالمؤمنون تتلئ قـلوبـهم بتـعظيم الله وخشيته ،قال تـعال (:إنما
المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت ق لوب هم وإذا تليت عليهم
()2

آياته زادت هم إيمانا)

فخشيتـهم لله عز وجل تعلهم يـتأثـرون

بكالمه ،وتشع قـلوبـهم عند ساع آياته ،قال سبحانه (:الله ن زل
أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني ت قشعر منه جلود الذين

يخشون رب هم ثم تلين جلودهم وق لوب هم إلى ذكر الله)( )3وكيف
ل يشون ربـهم وهو الغن الذي ل يـفتقر ،والعزيز الذي ل يـقهر،
والقوي الذي ل يـغلب ،وهو الواحد القهار ،بقدرته وقـوته خلق كل
شيء ،وخضع لعظمته كل شيء ،يشاه كل من علم قدره ،وعرف

جالله سبحانه ،فـهؤلء المالئكة الكرام (:يخافون رب هم من
( )1التوبة .13 :
( )2األنفال .2 :
( )3الزمر .23 :
2

ف وقهم وي فعلون ما ي ؤمرون)( .)1وهو عز وجل (:ي علم ما ب ين
أيديهم وما خلفهم ول يشفعون إل لمن ارتضى وهم من خشيته

مشفقون)( .)2وقد وصف رسول الله  خشية المالئكة فـقال 
 «:إذا قضى الله في السماء أمرا ضربت الملئكة بأجنحتها
خضعانا لقوله كأن ها سلسلة على صفوان -أي صخرة -ف (إذا

ف زع عن ق لوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي
الكبير)»( .)3أي تستسلم ألمره ،وتضع لعظمته.

وكذلك اجلبال الراسيات تـتصدع من خشية الله ،قال تـعال (:لو

أن زلنا هذا القرآن على جبل لرأي ته خاشعا متصدعا من خشية
الله وتلك األمثال نضرب ها للناس لعلهم ي ت فكرون)(.)4
وكلما كان اإلنسان عالما بقدرة ربه؛ كان له أشد تـعظيما وخشية،
وقد كان األنبياء عليهم السالم أكثـر خشية لله كما وصفهم ربـهم
بقوله (:الذين ي ب لغون رسالت الله ويخشونه ول يخشون أحدا

إل الله)( .)5وقال رسول الله  «: أما والله إني ألخشاكم لله
( )1النحل .50 :
( )2األنبياء .28 :
( )3البخاري  . 4800 :واآلية من سورة سبأ .23 :
( )4اْلشر .21 :
( )5األحزاب .39 :
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وأت قاكم له»( .)1وكذلك العلماء يشون الله تـعال حق خشيته،

ألنـهم تأملوا ف عظيم خلقه ،وبديع صنعه ،وتـفكروا ف خلق
السموات واألرض فـزادت خشية الله ف قـلوبم ،قال سبحانه

(:إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور)( .)2قال
أحد التابعي :كفى بالمرء علما أن يشى الله تـعال( .)3أي إن
العلماء هم أشد الناس خشية لله تـعال ،فمن أسباب خشية الله:
تـعلم العلم ،فإن تـعلمه لله خشية ،والتـفكر ف آفاق الكون ،وتالوة
كتاب الله ،قال رسول الله  «: إن من أحسن الناس صوتا
بالقرآن الذي إذا سمعتموه ي قرأ حسبتموه يخشى الله»(.)4

أي ها المصلون :إن خشية الله تـعال تدفع المؤمني إل المسارعة
ف اليـرات ،قال عز وجل (:إن الذين هم من خشية ربهم

مشفقون* والذين هم بآيات ربهم ي ؤمنون* والذين هم بربهم
ل يشركون* والذين ي ؤتون ما آت وا وق لوب هم وجلة أن هم إلى
ربهم راجعون* أولئك يسارعون في الخي رات وهم لها

( )1متفق عليه .
( )2فاطر .28 :
( )3سري أعالم النبالء  .)27/5( :والقائل هو مسروق رحه اهلل.
( )4ابن ماجه .1339 :
4

سابقون)( .)1ألن قـلوبـهم امتلت إيانا بربم ،فخشعت له
أفئدتـهم ،وتسابـقت جوارحهم ف طاعته ،وحسن عبادته،
والمحافظة على أداء فـرائضه ،واإلحسان إل خلقه ،قال اْلسن
البصري :إن المؤمن جع إحسانا وشفقة(.)2
فمن إحسان الذين يشون ربـهم :بر الوالدين ،وصلة األرحام،
وإتـقان العمل ،والتـعامل باللي والرحة والصدق واألمانة خشية لله
تـعال ومراقـبة له ،وقد أخبـرنا نبيـنا  عن الثالثة الذين كانوا
يشون ،فأصابـهم مطر ،فأووا إل غار فانطبق عليهم ،فـقال
بـعضهم لبـعض :ليدع كل رجل منكم ِبا يـعلم أنه قد صدق فيه،
فذكر األول حفظه للمانة وإعطاءه األجري حقه ،فـقال «:فإن
كنت ت علم أني ف علت ذلك من خشيتك ف فرج عنا ،فانساحت
عن هم الصخرة» .فحفظ األمانة كيـفما كانت وإعطاء األجري
والعامل حقوقه غيـر منـقوصة ف وقتها من خشية الله ،وهلا ثـواب

عظيم .وذكر الثان بره بـوالديه وإحسانه إليهما ث قال «:فإن

كنت ت علم أني ف علت ذلك من خشيتك ف فرج عنا ،فانساحت
( )1املؤمنون .61 – 57 :
( )2تفسري ابن كثري .)418 /5( :
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عن هم الصخرة» فمعاملة الوالدين باإلحسان والب والفضيلة والصب

على ذلك هو من خشية الله تـعال ،والله عنده أجر عظيم .ث
تكلم الثالث فذكر كيف منع نـفسه عما حرم الله وفـرج كربة ابـنة
عمه وراقب الله فيها ،ث قال «:فإن كنت ت علم أني ف علت ذلك

من خشيتك ف فرج عنا ،ف فرج الله عن هم فخرجوا»( .)1إنـهم

خافوا ربـهم ،فابـتـعدوا عما حرم عليهم ،وبـروا آباءهم ،ووصلوا
أرحامهم ،وأدوا أماناتم خشية لربم ،فـقد أيـقنوا أنه مطلع عليهم،
يسمع كالمهم ،ويـرى حاهلم ،ويـنظر إل أعماهلم ،سبحانه ل
تغيب عنه غائبة ،ول تفى عليه خافية (:ي علم خائنة األعين وما

تخفي الصدور)( .)2فاللهم ارزقـنا خشيتك ف الغيب والشهادة،
ووفـقنا جيعا لطاعتك وطاعة رسولك ُممد  وطاعة من أمرتـنا
بطاعته عمال بقولك (:يا أي ها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا

الرسول وأولي األمر منكم)(.)3

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 .3465 :
( )2غافر .19 :
( )3النساء .59 :
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الخطبة الثانية
اْلمد لله رب العالمي ،وأشهد أن ل إله إل الله وحده ل شريك
له ،وأشهد أن سيدنا ُممدا عبد الله ورسوله ،اللهم صل وسلم
وبارك على سيدنا ُممد وعلى آله وأصحابه أجعي ،وعلى التابعي
هلم بإحسان إل يـوم الدين.

أوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله عز وجل.

أي ها المصلون :إن الله تـبارك وتـعال قد أمر رسوله  أن يـبشر

الذين يشون ربـهم بالمغفرة واألجر الكري (:إنما ت نذر من ات بع
الذكر وخشي الرحمن بالغيب ف بشره بمغفرة وأجر كريم)(.)1

فخشية الله سبب ف مغفرة الذنوب ،وتدخل صاحبـها اجلنة ( وأما
من خاف مقام ربه ون هى الن فس عن الهوى* فإن الجنة هي
المأوى)( )2فـيا بشراهم (:جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري
من تحتها األن هار خالدين فيها أبدا رضي الله عن هم ورضوا عنه
ذلك لمن خشي ربه)(.)3

( )1يس .11 :
( )2النازعات .41 - 40 :
( )3البينة .8 :
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فـهل نـعزز خشية الله ف قـلوبنا؟
وهل نـرِّب بـناتنا وأبـناءنا على خشية الله تـعال؟

فكونوا من الذين يشون ربـهم ،ويستجيبون ألمره ،ويكثرون
من الصالة على نبيهم  فـ (: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
أجعي ،وارض اللهم عن اللفاء الراشدين :أِّب بكر وعمر وعثمان
وعلي ،وعن سائر الصحابة األكرمي.
اللهم ارحم شهداء الوطن األوفياء ،وارفع درجاتم ف عليي مع
األنبياء ،واجز أمهاتم وآباءهم وزوجاتم وأهليهم جيعا جزاء
الصابرين يا سيع الدعاء .اللهم انصر قـوات التحالف العرِّب ،الذين
َتالفوا على رد اْلق إل أصحابه ،اللهم كن معهم وأيدهم.
اللهم انشر الستقرار والسالم ف بـلدان المسلمي والعاَل أجعي.

( )1األحزاب . 56 :
( )2مسلم .384 :
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اللهم زد اإلمارات بـهجة وجال ،واكتب لمن غرس فيها هذه
اليـرات األجر واْلسنات يا أرحم الراحي.
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 .اللهم احفظ لدولة اإلمارات استقرارها ورخاءها،
وبارك في خي راتها ،وأدم علي ها األمن واألمان يا رب

العالمين( .)1اللهم 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 صغريا ( ).
 .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 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 إرسال رسالة نصية على رقم ( ،)2828وعلى
اإلمام إبالغ الفرع بأية حالة تسول.
 لطفا  :من يرغب أن يكتب خطبة فلريسلها 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 اقتاح عناوين جديدة أو إثراء للعناوين املعتمدة أو إبداء الرأي ف
الطب الت ألقيت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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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