دولـة اإلمـارات العـربية المتحـدة

اجلمعة 7 :مجادى اآلخرة 1439هـ

اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

الموافق2018/2/23 :م

بسم الله الرحمن الرحيم

الخطبة األولى
اْلمد لله رب العالمي ،الرْحن الرحيم ،سبحانك نمدك يا مالك
يـوم الدين ،ونشهد أن ل إله إل أنت وحدك ل شريك لك ،إياك
نـعبد وإياك نستعي ،يا من أكرمتـنا وهديـتـنا إل صراط مستقيم،
ونشهد أن سيدنا ونبيـنا ُممدا عبد الله ورسوله ،اختاره الله تـعال
لرسالته ،وختم به نـبـوته ،فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبيـنا
ُممد وعلى آله وصحبه أمجعي ،وعلى من تبعهم بإحسان إل يـوم
الدين.
أما بـعد :فأوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله ،قال سبحانه
وتـعال (:فاتـقوا الله يا أولي األلباب الذين آمنوا قد أنـزل الله

إليكم ذكرا)(.)1

أيـها المصلون :إن اسم الله تـعال تـعظمه القلوب ،وله ف النـفوس
هيبة وجالل ،قال الله عز وجل (:تـبارك اسم ربك ذي الجلل

( )1الطالق .10 :

واإلكرام)( .)1أي :تـقدس اسم ربك ذي العظمة والكْبياء ،فـهو
أهل أن يطاع فال يـعصى ،وأن يذكر فال يـنسى(.)2
ومن تـعظيم الله سبحانه أن نـبدأ بذكر اسه قـبل كل شيء،
ونستـفتح به كل عمل؛ وهذا من هدي األنبياء عليهم السالم ،قال
نوح عليه السالم للذين ْحلهم معه ف السفينة (:اركبوا فيها بسم
الله



ومرساها إن ربي لغفور رحيم)( .)3أي :بسم الله

يكون جريـها على وجه الماء ،وبسم الله يكون رسوها(.)4
ولما أرسل سيدنا سليمان عليه السالم كتابا إل ملكة سبإ كتب

فيه (:بسم الله الرحمن الرحيم* أّل تـعلوا علي وأتوني

مسلمين)( .)5قال العلماء :ول يكتب أحد (بسم الله الرْحن
الرحيم) قـبل سليمان عليه السالم(.)6
وعلم الله عز وجل رسولنا ُممدا  أن يـقدم ذكر اسم الله
سبحانه أمام مجيع أفـعاله ،وقـبل مجيع مهماته( .)7فـقال تـعال ف
( )1الرْحن 78 :
( )2تفسري ابن كثري .)510/7( :
( )3هود .41 :
( )4تفسري ابن كثري .)322/4( :
( )5النمل .31 - 30 :
( )6تفسري ابن كثري .)188/6( :
( )7تفسري الطْبي )114/1( :
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أول آية نـزلت من القرآن (:اقـرأ باسم ربك الذي خلق)( .)1أي
اقـرأ ما أنزل إليك من القرآن مفتتحا باسم ربك( .)2فكان  يأمر
بكتابة بسم الله ف كل رسالة أو عهد(.)3

فما معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ معناها أن يـبدأ المسلم عمله

مستعينا بالله تـعال عليه ،وقد اشتملت البسملة على ثالثة أساء
من األساء اْلسى؛ هي الله والرْحن والرحيم ،وقد مجع الله عز
وجل بـيـنـها فـقال تـبارك اسه (:هو الله الذي ّل إله إّل هو عالم

الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم)( .)4ولفظ اجلاللة الله هو

أكثـر األساء اْلسى ورودا ف القرآن الكري ،وهو السم اجلامع
لكل أساء الله وصفاته ،وذهب بـعض العلماء إل أنه اسم الله
األعظم الذي إذا سئل به أعطى ،وإذا دعي به أجاب ،ول يسم
أحد نـفسه بذا السم ،ول يطلق على أحد إل الله ،قال الله
سبحانه (:هل تـعلم له سميا)( .)5وكذلك اسه سبحانه (الرْحن)

( )1العلق .1 :
( )2تفسري القرطيب ()119/20
( )3انظر األحاديث ف  :البخاري  ، 7 :ومسلم  ، 1773 :وأيب داود .3062 :
( )4اْلشر .22 :
( )5مري .65 :
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اسم خاص لله ،ل يسمى به غيـره ،ول يوصف به سواه( .)1وقد
مجع الله سبحانه بـي هذين السي الكريي ف آية واحدة فـقال
تـعال (:قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فـله

األسماء الحسنى)( .)2ومعى الرْحن :ذو الرْحة العامة الت ل نظري
له فيها ،والرحيم ذو رْحة خاصة بعباده المؤمني ،قال سبحانه
وتـعال (:وكان بالمؤمنين رحيما)(.)3

يا من تحبون اإلكثار من ذكر اسم الله :يـقول الله تـعال

(:واذكر اسم ربك بكرة وأصيل)( .)4وقد علمنا النيب  أن نـبدأ
يـومنا ببسم الله فـقال «:من قال حين يصبح :بسم الله الذي ّل
يضر مع اسمه شيء في األرض وّل في السماء وهو السميع
العليم ،ثلث مرات ،لم تـفجأه فاجئة بلء حتى يمسي ،وإن

قالها حين يمسي لم تـفجأه فاجئة بلء حتى يصبح»( .)5فبذكر
اسم الله عز وجل تصل لك الرعاية الربانية ،وتشملك العناية
اإلهلية ،فإذا خرجت من بـيتك فـقل :بسم الله ليحفظك الله تـعال،
( )1النهاية ف غريب اْلديث واألثر لبن األثري )210/2( :
( )2اإلسراء . 110 :
( )3األحزاب . 43 :

( )4اإلنسان .25 :

( )5أْحد  ، 528 :وابن حبان  852:واللفظ له.
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قال  «: إذا خرج الرجل من بـيته فـقال بسم الله ،تـوكلت

على اللهّ ،ل حول وّل قـوة إّل بالله .فـيـقال له :حسبك،
هديت ووقيت وكفيت»(.)1

وإذا ركبت السيارة فـقل :بسم الله ثالثا ،واْلمد لله ،وقل

(:سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين* وإنا إلى ربـنا
لمنـقلبون)( .)2وبذلك تكون ف حفظ الله ورعايته.

وحي تـرجع إل بـيتك وأهلك فـقل :بسم الله ،قال  «: إذا

دخل الرجل بـيته فذكر اسم الله حين يدخل وحين يطعم قال

الشيطانّ :ل مبيت لكم وّل عشاء ها هنا .وإن دخل فـلم يذكر
اسم الله عند دخوله قال :أدركتم المبيت .وإن لم يذكر اسم
الله عند مطعمه قال :أدركتم المبيت والعشاء»(.)3

نـعم يا عباد الله :إن قـولكم ":بسم الله" على الطعام هو من
هدي النيب  ومن نسي ف أول الطعام أن يـقول ":بسم الله"

فـليـقلها مت تذكرها ،قال رسول الله  «: إذا أكل أحدكم
( )1أبو داود  ، 5095 :والرتمذي  ، 3426 :والنسائي ف الكْبى ( )9837واللفظ له.
( )2الرتمذي  ، 3446 :واآليتان من سورة الزخرف .14 - 13 :
( )3مسلم  ، 2018 :وأْحد  ، 15109 :واللفظ له .
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فـليذكر اسم الله ،فإن نسي اسم الله في أوله فـليـقل :بسم الله

أوله وآخره»(.)1
فاللهم اجعلنا لسك ذاكرين ،وألنـعمك شاكرين ،ووفـقنا لطاعتك
أمجعي ،وطاعة رسولك ُممد األمي  وطاعة من أمرتـنا بطاعته،
عمال بقولك (:يا أيـها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول

وأولي األمر منكم)(.)2

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

( )1أبو داود  ، 3767 :والرتمذي 1858 :وأْحد . 26292 :
( )2النساء . 59 :
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الخطبة الثانية
اْلمد لله رب العالمي ،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 أمجعي،
وعلى التابعي هلم بإحسان إل يـوم الدين.
أوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله عز وجل.
أيـها المصلون :احرصوا على ذكر اسم الله تـعال ف كل شؤون
حياتكم ،وعلموها أولدكم ،وابدأوا با عباداتكم ،فـقد كان رسول
الله  يـبدأ الوضوء بـبسم الله ،ويـقوهلا عند نر هديه وأضاحيه،
وعلمنا  أن نتم يـومنا بـبسم الله كما بدأناه با فـقال «: إذا

جاء أحدكم فراشه فـليـنـفضه بصنفة ثـوبه -أي بطرف ثـوبه-
ثلث مرات ،وليـقل :باسمك رب وضعت جنبي ،وبك أرفـعه،
إن أمسكت نـفسي فاغفر لها ،وإن أرسلتـها فاحفظها بما

تحفظ به عبادك الصالحين»(.)1
فـهل نرص على أن نـقول بسم الله ف شؤون حياتنا اليـومية؟
( )1متفق عليه.
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هذا وصلوا وسلموا على من أمرُت بالصالة والسالم عليه ،قال

تـعال (:إن الله وملئكته يصلون على النبي يا أيـها 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
أمجعي .وارض اللهم عن اْللفاء الراشدين :أيب بكر وعمر وعثمان
وعلي ،وعن سائر الصحابة األكرمي.
اللهم ارحم شهداء الوطن األوفياء ،وارفع درجاِتم ف عليي مع
األنبياء ،واجز أمهاِتم وآباءهم وزوجاِتم وأهليهم مجيعا جزاء
الصابرين يا سيع الدعاء.
اللهم انصر قـوات التحالف العريب ،الذين تالفوا على رد اْلق إل
أصحابه ،اللهم كن معهم وأيدهم ،اللهم وفق أهل اليمن إل كل
خري ،وامجعهم على كلمة اْلق والشرعية ،وارزقـهم الرخاء يا أكرم
األكرمي .اللهم انشر الستقرار والسالم ف بـلدان المسلمي
والعال أمجعي.
( )1األحزاب . 56 :
( )2مسلم .384 :
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اللهم زد اإلمارات بـهجة ومجال ،واكتب لمن غرس فيها هذه
اْليـرات األجر واْلسنات يا أرحم الراْحي.
اللهم وفق رئيس الدولة ،الشيخ خليفة بن زايد لكل خير،

واحفظه بحفظك وعنايتك ،ووفق اللهم نائبه وولي عهده األمين
لما تحبه وتـرضاه ،وأيد إخوانه حكام اإلمارات.

اللهم اغفر للمسلمي والمسلمات األحياء منـهم واألموات ،اللهم
ارحم الشيخ زايد ،والشيخ مكتوم ،وشيوخ اإلمارات الذين

انـتـقلوا إلى رحمتك ،اللهم ارحمهم رحمة واسعة من عندك،

وأفض عليهم من خيرك ورضوانك .وأدخل اللهم ف عفوك
وغفرانك ورْحتك آباءنا وأمهاتنا ومجيع أرحامنا ومن له حق عليـنا.
اللهم احفظ لدولة اإلمارات استقرارها ورخاءها ،وبارك في

خيـراتها ،وأدم عليـها األمن واألمان يا رب العالمين.
اللهم اسقنا الغيث ول َتعلنا من القانطي ،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.
9

 من مسؤولية الخطيب : .1اْلضور إل اجلامع مبكرا .
 .2أن يكون حجم ورقة اْلطبة صغريا ( ).
 .3مسك العصا .
 .4أن يكون املؤذن ملتزما بلبس البشت ،ومستعدا إللقاء اْلطبة كبديل ،وإبداء
املالحظات على اْلطيب إن وجدت.
 .5التأكد من عمل السماعات الداخلية الالقطة لألذان املوحد وأهنا تعمل بشكل
جيد أثناء اْلطبة.
 .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 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 اقرتاح عناوين جديدة أو إثراء للعناوين املعتمدة أو إبداء الرأي ف
اْلطب الت 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.
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