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اجلمعة 10:ربيع ثان  1439ه

اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

الموافق2017/12/29 :م

في طاعة الله ت عالى

الخطبة األولى
اْلمد لله رب العالمي ،يب عباده الذاكرين ،وأشهد أن ل إله إل
الله وحده ل شريك له ،ول الصاْلي ،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 ،فهي وصيته

للولي واآلخرين ،قال سبحانه (:فات قوا الله يا أولي األلباب
الذين آمنوا قد أن زل الله إليكم ذكرا)(.)1

أي ها المسلمون :علمنا رسول الله  أن كل يـوم جديد هو نعمة

تستحق الشكر؛ فـقال  «: إذا است ي قظ أحدكم ف لي قل:
الحمد لله الذي عافاني في جسدي ،ورد علي روحي ،وأذن

لي بذكره»( .)2فاْلفاظ على األذكار المأثورة ،والدعوات
( )1الطالق .10 :
( )2الرتمذي .3401 :

المشهورة عن الرسول  أفضل ما تستثمر فيه يـومك ،وأنـفع ما
تـقضي فيه وقـتك ،فـتستـيقظ من نـومك قـبـيل الفجر وتـتـوضأ
فـتحسن الوضوء ،فـتـغفر لك ذنوبك ،وتحى عنك خطاياك ،قال

رسول الله  «: من ت وضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من
جسده ،حتى تخرج من تحت أظفاره»( .)1فإذا أت المسلم
وضوءه وقال «:أشهد أن ل إله إل الله وحده ل شريك له ،وأن

محمدا عبده ورسوله ،فتحت له ثمانية أب واب من الجنة يدخل

من أي ها شاء»( .)2فـهنيئا لمن استـيـقظ وقت السحر ،فـهو وقت
الستغفار ،والتضرع إل العزيز الغفار ،فإنه سبحانه يـنادي قائال
«:هل من سائل فأعطيه؟ هل من مست غفر فأغفر له؟ حتى يطلع
الفجر»( .)3فكن أنت يا عبد الله من المستـغفرين باألسحار،
واسأل الله ما تب لمن تب ،فإن دعاءك مسموع ،وقـولك إل
الله عز وجل مرفوع ،وخطواتك إل المسجد تـرفـعك درجات،
وتط عنك سيئات ،قال  «: من تطهر في ب يته ،ثم مشى إلى

( )1مسلم .245 :
( )2مسلم 234 :وأمحد  17363 :واللفظ له.
( )3مسلم  ، 758 :أمحد  17200 :واللفظ له.
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ب يت من ب يوت الله لي قضي فريضة من ف رائض الله ،كانت

خطوتاه إحداهما تحط خطيئة ،واألخرى ت رفع درجة»(.)1
فـتدخل بـيت ربك معظما حرمته ،مقدرا مكانـته ،وتدعو بدعاء
النب  «:اللهم اف تح لي أب واب رحمتك»( .)2وتصلي سنة

الفجر الت قال عنـها النب  «: ركعتا الفجر خي ر من الدن يا وما

فيها»( .)3فإذا كان هذا فضل سنة الفجر؛ فما بالكم بصالة
الفريضة الت قال عنـها الله تـعال (:وق رآن الفجر إن ق رآن الفجر

كان مشهودا)( .)4وفيها «:تجتمع ملئكة الليل وملئكة
الن هار»( .)5فمن أدى صالة الفجر مع اجلماعة فـهو ف حفظ
الله ،قال  «: من صلى صلة الُّبح ف هو في ذمة الله»(.)6

أي :عهده وأمانه وسرته( .)7ث تتم صالتك بذكر الله وتسبيحه

وتميده وتكبيه؛ قال رسول الله  «: من سبح الله في دبر كل

( )1مسلم . 666 :
( )2مسلم . 713 :
( )3مسلم . 725 :
( )4اإلسراء . 78 :
( )5متفق عليه .
( )6مسلم .657 :
( )7فيض القدير (.)381/5
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صلة ثلثا وثلثين ،وحمد الله ثلثا وثلثين ،وكب ر الله ثلثا

وثلثين ،فتلك تسع وتسعون ،ثم قال تمام المئة :ل إله إل
الله وحده ل شريك له ،له الملك وله الحمد ،وهو على كل
شيء قدير ،غفر له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر»(.)1

أي ها الذاكرون :ويستحب للمسلم أن يـقرأ آية الكرسي بـعد
الصالة ،فمن قـرأها حي يصبح ل يـزال عليه من الله حافظ حّت
يسي ،ومن قـرأها ف المساء ل يـزال عليه من الله حافظ حّت
يصبح ،ث يلس ف مصاله إن كان لديه متسع من الوقت فـيذكر
الله تـعال حّت تشرق الشمس ،قال رسول الله  «: من صلى

الغداة -أي الصبح -في جماعة ،ثم ق عد يذكر الله حتى تطلع
الشمس ،ثم صلى ركعت ين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة
تامة تامة»( .)2ث يرج إل عمله مبكرا يـلتمس البـركة ف أول
النـهار ،قال  «: اللهم بارك ألمتي في بكورها»( .)3ث يذكر

ربه سبحانه إذا خرج من بـيته فـيـقول «:بسم الله ،ت وكلت على
( )1مسلم . 597 :
( )2الرتمذي  ،586 :املعجم الكبي للطرباين . 209/8
( )3أبو داود  2606 :والرتمذي 1212 :وابن ماجه.2236 :
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الله ،ل حول ول ق وة إل بالله ،ف ي قال له :كفيت ،ووقيت،
وت نحى عنه الشيطان»( .)1ويـردد سيد الستغفار  «:اللهم أنت
ربي ل إله إل أنت ،خلقتني وأنا عبدك ،وأنا على عهدك

ووعدك ما استطعت ،أعوذ بك من شر ما صن عت ،أبوء لك
بنعمتك ،وأبوء لك بذنبي ،فاغفر لي ،فإنه ل ي غفر الذنوب إل

أنت»( .)2فاحرص يا عبد الله أن تكون ف رعاية الله تـعال،
ليحوطك بتـوفيقه وعنايته ،وأقبل على عملك منشرح الصدر ،طيب
النـفس ،واعلم أن الله عز وجل يب من يسن عمله ويـتقنه،
فاجتهد ف إناز أعمالك ،وإتـقان أشغالك ،واحرص على صالة
الضحى فـقد قال عنـها الله تـعال ف اْلديث القدسي «:يا ابن

آدم ل ت عجزني من أربع ركعات في أول ن هارك أكفك

آخره»( .)3فإنك إن فـعلت ذلك تدد صلتك بربك ،وتستعيد با
نشاطك ،وتستكمل بـعدها عملك ،وحافظ على جيع الصلوات
ف أوقاتا ف جاعة ،قال سبحانه (:إن الُّلة كانت على المؤمنين
( )1أبو داود  5095 :والرتمذي. 3426 :
( )2البخاري .6306 :
( )3أبو داود . 1289 :
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كتابا موقوتا)(.)1

عباد الله :إن المسلم ل يـنـقطع عن ذكر ربه سبحانه ،فإذا رجع
إل بـيته وأهله ذكر الله عند دخوله وعند طعامه ،فيقول الشيطان:
ل مبيت لكم ،ول عشاء( .)2ويلس مع أسرته يسمع منـهم
ويدثـهم ،ويتم يـومه بذكر ربه عند نـومه قائال «:باسمك رب

وضعت جنبي ،وبك أرف عه ،إن أمسكت ن فسي فارحمها ،وإن
أرسلت ها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الُّالحين»( .)3فـيكون

قد قضى يـومه قريبا من ربه ،ذاكرا لالقه ،شاكرا ألنـعمه.
فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ،ووفـقنا جيعا
لطاعتك وطاعة رسولك ُممد  وطاعة من أمرتـنا بطاعته ،عمال
بقولك (:يا أي ها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي
األمر منكم)(.)4

نـفعن الله وإياكم بالقرآن العظيم ،وبسنة نبيه الكري صلى الله عليه وسلم.
أقول قـول هذا وأستـغفر الله ل ولكم ،فاستـغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
( )1النساء .103 :
( )2مسلم . 2018 :
( )3متفق عليه .
( )4النساء .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 المُّلون :إن ذكر الله تـعال من أيسر األعمال الت يشغل
المسلم با وقـته ،وييي با قـلبه ،وأفضل ما يأت به ف ليله ونـهاره،
وإن الستغفار من أهم الذكر ،فبه تكثـر اْلسنات ،وتحى
السيئات ،ويـقبل المؤمن على الله بصحيفة نقية مليئة بالستغفار،

قال  «: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا»(.)1

وقد كان النب  يكثر من الستغفار ،ويـقول «:والله إني

ألست غفر الله وأتوب إليه في الي وم أكث ر من سبعين مرة»(.)2
كما نستعي على أمور حياتنا باإلكثار من قـول ( ل حول ول قـوة
( )1ابن ماجه  3818 :ومصنف ابن أيب شيبة.29446 :
( )2البخاري .6307 :
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إل بالله) فهي  «:من كنوز الجنة»( )1وغرسها( .)2ومن قاهلا يسر
الله أمره ،وكفاه ما أهه ،ومن أكثـر من قـول :حسب الله ونعم
الوكيل .أعانه الله تـعال ،وكذلك الصالة على رسول الله  فيها
اليـر والنـفع والبـركة ،واألجر العظيم ،ويصل با للمسلم التـيسي
ف عمله ،والسعة ف رزقه ،قال الصحايب اجلليل أيب بن كعب رضي
الله عنه للنب  :يا رسول الله أجعل صالت كلها لك؟ أي

أجعل دعائي كله صالة عليك -قال  «: إذا تكفى همك،

وي غفر لك ذن بك»( .)3فأكثروا من الصالة والسالم على النب 
فـقد أمركم الله تـعال بذا فـقال (:إن الله وملئكته يُّلون على
النبي يا أي ها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما)( .)4وقال

رسول الله  «: من صلى علي صلة صلى الله عليه بها
عشرا»( .)5اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبيـنا ُممد وعلى

( )1متفق عليه.
( )2الطرباين.364/12 :
( )3الرتمذي 2457:
( )4األحزاب . 56 :
( )5مسلم .384 :
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آله وصحبه أجعي .وارض اللهم عن اللفاء الراشدين :أيب بكر
وعمر وعثمان وعلي ،وعن سائر الصحابة األكرمي.
اللهم اجعلنا من الذاكرين لك بالليل والنـهار ،والمستـغفرين
باألسحار ،وارزقـنا ألسنة رطبة بذكرك ،ناطقة بشكرك.
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 العريب ،الذين تالفوا 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 زد اإلمارات بـهجة وجال ،واكتب لمن غرس
فيها هذه اليـرات األجر واْلسنات يا أرحم الرامحي.
اللهم وفق رئيس الدولة ،الشيخ خليفة بن زايد لكل خير،

واحفظه بحفظك وعنايتك ،وأنعم عليه بالُّحة ،وألبسه ث وب
العافية ،ووفق اللهم نائبه وولي عهده األمين لما تحبه وت رضاه،
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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 .وأدخل اللهم ف عفوك وغفرانك ورمحتك 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 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 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 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 (.)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 الت ألقيت.
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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  ،واإلنليزية  ،واألوردو)800 24 22
لإلجابة على األسئلة الشرعية وقسم الرد على النساء
من الثامنة صباحا حّت الثامنة مساء عدا أيام العطل الرَسية
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