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اجلمعة 7 :صفر  1439هـ

اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

الموافق2017/10/27 :

محبة الله ت عالى

الخطبة األولى
اْلمد لله رب العالمي ،يـوفق الطائعي إل َبته ،ويدخل
المحسني جنته ،وأشهد أن ل إله إل الله وحده ل شريك له،
وأشهد أن سيدنا ونبيـنا َمدا عبد الله ورسوله ،فاللهم صل وسلم
وبارك على سيدنا ونبيـنا َمد وعلى آله وصحبه أجعي ،وعلى من
تبعهم بإحسان إل يـوم الدين.
أما ب عد :فأوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله ،قال سبحانه
وتـعال (:إن الله يحب المتقين)(.)1

أي ها المسلمون :دعانا ربـنا عز وجل إل الِّدق ف َبته فـقال

تـعال (:قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله)( .)2وكان

رسول الله  يث أصحابه على حب الله تـعال من قـلوبم،
والتـقرب إليه سبحانه بِّالح أعماهلم ،وقد كان كثي من أصحاب
النب  يسأل رسول الله  عن أعمال تـبـلغهم حب خالقهم
( )1التوبة .4 :
( )2آل عمران .31 :

جل ف عاله ،فما هي األعمال التي يحب ها الله ت عالى وي رغب

عباده في فعلها؟ إن األمور الت يبـها الله تـعال كثية ومتـنـوعة،
ومن أهها أن يـؤدي العباد فـرائضهم ،فـعن عبد الله بن مسعود
رضي الله عنه قال :سألت النب  : أي العمل أحب إل الله؟
قال «:الصالة على وقتها»(.)1

فالِّالة الِّالة يا عباد الله (حافظوا على الصلوات والصالة

الوسطى وقوموا لله قانتين)( .)2وتـقربوا إل بارئكم سبحانه بكل
ما يبه من العبادات ،وازدادوا تـقربا إل خالقكم عز وجل بالنـوافل
على اختالف أنـواعها من صلوات وصدقات ،وغي ذلك من سائر
القربات ،ابتغاء َبته سبحانه ،والفوز بتـوفيقه ،قال رسول الله 
فيما يـرويه عن ربه تـعال «:وما ت قرب إلي عبدي بشيء أحب
إلي مما اف ت رضت عليه ،وما ي زال عبدي ي ت قرب إلي بالن وافل

حتى أحبه ،فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ،وبصره
الذي ي بصر به ،ويده التي ي بطش بها ،ورجله التي يمشي بها،
( )1متفق عليه .
( )2البقرة . 238 :
2

وإن سألني ألعطي نه ،ولئن است عاذني ألعيذنه»( .)1فمن داوم
على تلكم الطاعات ،وسارع إل اْيـرات؛ أحبه الله وقـربه ،وأدام
عليه فضله ،فـعن عائشة رضي الله عنـها أنـها قالت :سئل النب 

 :أي األعمال أحب إل الله؟ قال «:أدومها وإن قل»( .)2فـهذا
هو العتدال الذي يبه الله تـعال ورسوله  فإنه يـقوم على
اْلفاظ على الفرائض ،والجتهاد ف النـوافل ،والمواظبة على اْي،
واألخذ بالتـيسي ،وبذلك يسن اإلنسان إل نـفسه بسن تـعبده
لربه سبحانه ،ويـنال َبته ورضوانه.

أي ها المسلمون :ما الذي يحبه الله عز وجل في المعامالت؟

قال عز وجل (:وأحسنوا إن الله يحب المحسنين)( .)3ويـتحقق
اإلحسان الذي يبه الله بشيته تـعال ف كل قـول وعمل ،فإن
تكلم المرء قال للناس حسنا ،وإن عمل كان متقنا ،وإن تـعامل مع
الناس كان َسنا ،فـيـعطي من حرمه ،ويـعفو عمن ظلمه ،ويسن
إل من أساء إليه ،ويِّب عليه ابتغاء مرضاة الله تـعال طلبا
( )1البخاري .6502 :
( )2متفق عليه .
( )3البقرة .195 :
3

لمحبته ،قال سبحانه (:والله يحب الصابرين)( .)1ويـتـوكل على

الله خالقه (:إن الله يحب المت وكلين)( .)2الذين بذلوا جهدهم،
وأخذوا من األسباب بكل ما يكنـهم ،وفـوضوا إل الله تـعال
أمرهم ،وعلموا أن تدبيه هلم خيـر من تدبيهم ،فارتاحت نـفوسهم،
واطمأنت قـلوبـهم ،فأثر ذلك التـعامل مع الناس با يبه الله تـعال

من اللي والسماحة ،قال رسول الله  «: إن الله يحب سمح
الب يع ،سمح الشراء ،سمح القضاء»(.)3

وإن هذه السماحة تـقتضي أن يـتحرى اإلنسان العدل ف تـعامالته؛
فال يأخذ فـوق حقه ،وتلك من الِّفات اْلميدة ،والمبادئ
اجلميلة الت يبـها الله تـعال (:إن الله يحب المقسطين)(.)4
والقسط هو العدل.

عباد الله :ما هي القيم واألخالق التي يحب ها الله عز وجل؟ إن
اجلمال قيمة يبـها الله سبحانه ،قال رجل :يا رسول الله إن الرجل

يب أن يكون ثـوبه حسنا ونـعله حسنة ،قال  «: إن الله
( )1آل عمران .146 :
( )2آل عمران .159 :
( )3الرتمذي  ، 1319 :واْلاكم  .2338 :وقال  :صحيح اإلسناد.
( )4املائدة .42 :
4

جميل يحب الجمال»( .)1واجلمال يشمل القول والفعل ،والمخبـر
والمظهر ،قال رسول الله  «: إن الله يحب أن ت رى نعمته

على عبده»( .)2أي :ف جال هيئته ،وحسن ملبسه ،وتـناسق

هندامه ،ويب الله تـعال أن يـرى أثـر نعمته ف قـلب اإلنسان،
وذلك بشكره ،والعرتاف بفضله سبحانه ( وما بكم من نعمة

فمن الله)( .)3سواء أكانت النـعمة كبية أم صغية ،قال رسول الله

 «: إن الله لي رضى عن العبد أن يأكل األكلة ف يحمده
علي ها ،أو يشرب الشربة ف يحمده علي ها»( .)4ومعن ليـرضى أي:

يب منه(.)5
فمن حد الله تـعال على نعمه ،وعلم أن الفضل كله لله ،وأن
الرزق بيده سبحانه؛ صفا قـلبه ،وزكت نـفسه ،وصدقت َبته،
فـتـعاون مع اآلخرين على كل خي ،وعمل كل بر ،فكانوا جيعا من
المتحابي الذين أحبـهم الله تـعال ،ورفع قدرهم ف الدنـيا ،وأعلى
( )1مسلم .91 :
( )2الرتمذي  ،2819 :وأحد  6708 :واللفظ له.
( )3النحل .53 :
( )4مسلم .2734 :
( )5حتفة األحوذي )437/5( :
5

منزلتـهم ف اآلخرة ،قال الله سبحانه ف اْلديث القدسي
«:المتحابون في جاللي لهم منابر من نور ،ي غبطهم النبيون
والشهداء»(.)1

فاللهم ارزقـنا حبك ،وحب من يبك ،وحب عمل يـقرب إل
حبك ،ووفـقنا جيعا لطاعتك وطاعة رسولك َمد  وطاعة من
أمرتـنا بطاعته ،عمال بقولك (:يا أي ها الذين آمنوا أطيعوا الله

وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم)(.)2

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

( )1الرتمذي .2390 :
( )2النساء .59 :
6

الخطبة الثانية
اْلمد لله الذي بـعث فينا رسول من أنـفسنا يـتـلو علينا آياته ويـزكينا
ويـعلمنا الكتاب واْلكمة ،وأشهد أن ل إله إل الله وحده ل
شريك له ،وأشهد أن سيدنا َمدا عبد الله ورسوله ،اللهم صل
وسلم وبارك على سيدنا َمد وعلى آله وأصحابه أجعي ،وعلى
التابعي هلم بإحسان إل يـوم الدين.

أوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله عز وجل.

أي ها المصلون :إن اإلنسان إذا أحسن ف عباداته ومعامالته،
وأخالقه وسلوكياته؛ عزز المحبة ف ُتمعه ،وقـوى أواصر التـرابط
والتالحم؛ فـيـفوز بب الله تـعال ،قال النب  «: إذا أحب الله

العبد نادى جبريل :إن الله يحب فالنا فأحببه ،ف يحبه جبريل،

ف ي نادي جبريل في أهل السماء :إن الله يحب فالنا فأحبوه،

ف يحبه أهل السماء ،ثم يوضع له القبول في األرض»(.)1

( )1متفق عليه .
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فـهل نرص على ما يبه الله تـعال ف عباداتنا ومعامالتنا وأخالقنا؟
وهل نـرّب بـناتنا وأبـناءنا على ذلك؟
هذا وصلوا وسلموا على من أمرت بالِّالة والسالم عليه ،قال
تـعال (:إن الله ومالئكته يصلون على النبي يا أي ها الذين آمنوا

صلوا عليه وسلموا تسليما)( .)1وقال رسول الله  «: من صلى

علي صالة صلى الله عليه بها عشرا»( .)2اللهم صل وسلم
وبارك على سيدنا ونبيـنا َمد وعلى آله وصحبه أجعي .وارض
اللهم عن اْلفاء الراشدين :أّب بكر وعمر وعثمان وعلي ،وعن
سائر الِّحابة األكرمي.
اللهم ارزقـنا حبك ،وحب من يـنـفعنا حبه عندك ،اللهم ارزقـنا ما
نب ،واجعله قـوة لنا فيما حتب.
اللهم اجعل العفو شيمتـنا ،والتسامح خلقنا ،والتـراحم سلوكنا،
والعطاء دأبـنا.
اللهم زدنا سعادة وطمأنينة وهناء؛ وأدم السعادة على وطننا وبـيوتنا
وعلى أهلينا وأرحامنا.
( )1األحزاب . 56 :
( )2مسلم .384 :
8

اللهم ارحم شهداء الوطن األوفياء ،وارفع درجاِتم ف عليي مع
األنبياء ،واجز أمهاِتم وآباءهم وزوجاِتم وأهليهم جيعا جزاء
الِّابرين يا َسيع الدعاء.
اللهم انِّر قـوات التحالف العرّب ،الذين حتالفوا على رد اْلق إل
أصحابه ،اللهم كن معهم وأيدهم ،اللهم وفق أهل اليمن إل كل
خي ،واجعهم على كلمة اْلق والشرعية ،وارزقـهم الرخاء يا أكرم
األكرمي .اللهم انشر الستقرار والسالم ف بـلدان المسلمي
والعاَل أجعي.
اللهم اجعل الِّبـر سبيلنا لإلبداع وطلب العلم والمعال وخدمة
الوطن ،ورفع رايته ف األعال.
اللهم زد اإلمارات بـهجة وجال ،واكتب لمن غرس فيها هذه
اْيـرات 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.
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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 .وأدخل اللهم ف عفوك
وغفرانك ورحتك آباءنا وأمهاتنا وجيع أرحامنا ومن له حق عليـنا.
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 الموفي
بالوعود ،اْلافظي للعهود يا ذا اجلالل واإلكرام.
اللهم 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 الِّالة.

( )1يكررها الخطيب مرتين.
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 من مسؤولية الخطيب : .1اْلضور إل اجلامع مبكرا .
 .2أن يكون حجم ورقة اْطبة صغيا ( ).
 .3مسك العِّا .
 .4أن يكون املؤذن ملتزما بلبس البشت ،ومستعدا إللقاء اْطبة كبديل ،وإبداء
املالحظات على اْطيب إن وجدت.
 .5التأكد من عمل السماعات الداخلية الالقطة لألذان املوحد وأهنا تعمل بشكل
جيد أثناء اْطبة.
 .6التأكد من وجود كتاب خطب اجلمعة ف مكان بارز (على اْلامل).
 .7منع التسول ف املسجد منعا باتا ،ولإلبالغ عن املتسول يرجى التِّال برقم
( )800 26 26أو رقم ( )999أو إرسال رسالة نِّية 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
اْطب الت ألقيت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 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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