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وبشر المؤمنين

الخطبة الول
اْلمد لله عدد ما ِف السموات واألرض ،دعا عباده إل أسباب
السعادة ،وأعد هلم جنات اللد وزيادة ،وأشهد أن ل إله إل الله
وحده ل شريك له ،وأشهد أن سيدنا ونبي نا ُممدا عبد الله
ورسوله ،فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبي نا ُممد وعلى آله
وصحبه أمجعني ،وعلى من تبعهم بإحسان إل ي وم الدين.

أما بـعد :فأوصيكم عباد الله ون فسي بت قوى الله ،قال سبحانه

وت عال (:الذين آمنوا وكانوا يـتـقون* لهم البشرى في الحياة

الدنـيا وفي اْلخرة ل تـبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز
العظيم)(.)1

أيـها المسلمون :إن الله ت عال يب لعباده أن يستبشروا بفضله،
ويسعدوا بعطائه ،وقد أرسل عز وجل الرسل الكرام عليهم السالم
لي هدوا الناس إل ما فيه خي رهم ،فمن اق تدى بم فاز ِف الدن يا
( )1يونس .64 - 63 :

واآلخرة ،قال سبحانه (:وما نـرسل المرسلين إل مبشرين

ومنذرين فمن آمن وأصلح فل خوف عليهم ول هم
يحزنون)( .)1فكان بث الت فاؤل والبشرى ِف ق لوب الناس من
هدي األنبياء عليهم السالم ،وقد قال الله عز وجل لنبي نا ُممد

 (:يا أيـها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا* وداعيا
إل الله بإذنه وسراجا منيرا* وبشر المؤمنين بأن لهم من الله

فضل كبيرا)( .)2فكان رسول الله  يب أن يدخل الفرح
والسعادة على أصحابه وي بشرهم بالي ،ف قال جلابر رضي الله
عنه «:أفل أبشرك بما لقي الله به أباك» .ف قال :ب لى يا رسول
الله( .)3فأخب ره با أعده الله ت عال ألبيه ِف اجلنة.
وعن أب موسى رضي الله عنه قال :كان رسول الله  إذا ب عث

أحدا من أصحابه ِف ب عض أمره ،قال «:بشروا ول تـنـفروا،

ويسروا ول تـعسروا»(.)4

( )1األنعام .48 :
( )2األحزاب .47 - 45 :
( )3الرتمذي  ، 3010 :وابن ماجه .190 :
( )4متفق عليه.
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وأن زل الله ت عال القرآن الكري ليدل الناس على طرق الي والفالح،
وي بشرهم با يسعدهم ِف الدن يا واآلخرة ،رحة بم ،وت فضال

عليهم ،قال سبحانه (:ونـزلنا عليك الكتاب تبـيانا لكل شيء

وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين)( .)1وما أكث ر البشارات الت
وردت ِف القرآن الكري ت بشر الناس بالي.

أيـها المؤمنون :إن الله ت عال بشر المؤمنني باألجر العظيم
والفضل الكبي ف قال عز وجل (:وبشر المؤمنين بأن لهم من الله

فضل كبيرا)( .)2وقد ب ني الله ت عال الفضل الكبي ِف ق وله
سبحانه (:والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات
لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير)( .)3وقد
بشرهم بذلك أيضا ِف ق وله ت عال (:وبشر الذين آمنوا وعملوا
الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها النـهار كلما رزقوا

منـها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقـنا من قـبل وأتوا به
متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون)(.)4
( )1النحل .89 :
( )2األحزاب .47 :
( )3تفسي القرطيب  .)201/14(:واآلية من سورة الشورى.22 :
( )4البقرة .25 :
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وإن من أسباب اْلصول على فضل الله وتقيق البشرى؛ اإلكثار
من عمل الصاْلات ،والب والقربات الت ت عود بالن فع على الناس،
ف يحيا المرء حياة هانئة ِف الدن يا ،وتسعد ن فسه ،قال ت عال (:من
عمل صالحا من ذكر أو أنـث وهو مؤمن فـلنحييـنه حياة طيبة

ولنجزيـنـهم أجرهم بأحسن ما كانوا يـعملون)( .)1قال ب عض
المفسرين :اْلياة الطيبة هي السعادة ِف الدن يا والراحة بكل
وجوهها (.)2
ومن العمل الصالح الذي ي ثمر لك البشارة برضوان الله ت عال؛
تالوة اآليات الكرية والستماع إلي ها والعمل با ،وات باع هديها،
قال عز وجل (:فـبشر عباد* الذين يستمعون القول فـيتبعون

أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو اللباب)(.)3
وإن الصالة والزكاة من األعمال الصاْلة الت ي نال اإلنسان با رضا

ربه ،وي فوز بالبشرى من خالقه؛ قال ت عال (:تلك آيات القرآن
وكتاب مبين* هدى وبشرى للمؤمنين* الذين يقيمون الصلة

( )1النحل .97 :
( )2تفسي القرطيب .)174/10( :
( )3الزمر.18 - 17 :
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ويـؤتون الزكاة وهم باْلخرة هم يوقنون)( .)1فإن الله عز وجل قد
بشر من أطاعه وحافظ على ف رائضه ،وأدى الصالة وآتى الزكاة،
وت قرب إليه ت عال ،وتلى بالشوع له ،أن يكرمه ِف الدن يا،
ف يطمئن ق لبه ،ويعله من الفائزين ِف اآلخرة ،قال عز وجل (:وبشر
المخبتين* الذين إذا ذكر الله وجلت قـلوبـهم والصابرين عل

ما أصابـهم والمقيمي الصلة ومما رزقـناهم يـنفقون)( .)2كما
بشر الله ت عال الذين يذكرونه ويشونه بغفرته وعظيم أجره ،ف قال

سبحانه (:إنما تـنذر من اتـبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب

فـبشره بمغفرة وأجر كريم)(.)3

ومن أراد البشارة من الله ت عال ف ليحسن إل الناس بقوله وفعله،
بالسعي ِف حوائجهم ،وإعانة ضعيفهم ،فإن الله عز وجل بشر
المحسنني بقوله (:وبشر المحسنين)( .)4أي :الذين يسنون إل
الناس بأعماهلم(.)5

( )1النمل .3 - 1 :
( )2اْلج .35 - 34 :
( )3يس .11 :
( )4اْلج .37 :
( )5ينظر  :تفسي ابن كثي .)431/5( :
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وقال رسول الله  «: أحب العمال إل الله سرور تدخله

عل مسلم»(.)1
فاللهم أدم علي نا فضلك ِف الدن يا ،وارزق نا اجلنة ِف اآلخرة ،ووف قنا
لطاعتك أمجعني ،وطاعة رسولك ُممد األمني  وطاعة من أمرت نا

بطاعته ،عمال بقولك (:يا أيـها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا
الرسول وأولي المر منكم)(.)2

ن فعِن الله وإياكم بالقرآن العظيم،
وبسنة نبيه الكري صلى الله عليه وسلم.
أقول ق وِل هذا وأست غفر الله ِل ولكم،
فاست غفروه إنه هو الغفور الرحيم.

( )1الطباين ِف الكبي .453/12 :
( )2النساء. 59 :
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الخطبة الثانية
اْلمد لله عدد ما خلق ،واْلمد لله ملء ما خلق ،وأشهد أن ل
إله إل الله وحده ل شريك له ،وأشهد أن سيدنا ُممدا عبد الله
ورسوله ،فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ُممد وعلى آله
وأصحابه أمجعني ،وعلى التابعني هلم بإحسان إل ي وم الدين.
أوصيكم عباد الله ون فسي بت قوى الله عز وجل.
أيـها المصلون :إن البشارة بالي ت ثمر السرور والسعادة ،والسعادة
هي سكينة الن فس ،وطمأنينة القلب ،وانشراح الصدر ،والرضا با
قسمه الله ت عال ،فإذا است قر اإليان ِف القلب ذاق اإلنسان طعم
الطمئ نان ،ونعم بالسعادة ،قال عز وجل (:ومن يـؤمن بالله يـهد

قـلبه)( .)1ومن أراد السعادة ف لي نظر إل من هو دونه ،لي قدر عطاء
الله ت عال له وفضله عليه ،ولي نظر إل الن عم الت أن عم الله سبحانه
با عليه ِف بدنه وأسرته وماله ومتمعه ،ف يشعر بالرضا ،وي ن عم
بالسعادة ِف الدن يا ،ويعيش شاكرا لربه ،حامدا لرازقه وخالقه،
وي فوز أيضا بالسعادة الدائمة ،والنعيم المقيم ِف اآلخرة ،قال
( )1التغابن .11 :
7

سبحانه (:وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت

السموات والرض إل ما شاء ربك عطاء غيـر مجذوذ)( .)1أي:
مأواهم اجلنة ،مقيمني فيها ،عطاء من الله ت عال غي ر مقطوع(.)2
هذا وصلوا وسلموا على من أمرُت بالصالة والسالم عليه ،ف قد بشر
جبيل عليه السالم النيب  ف قال له «:أل أبشرك؟ إن الله عز
وجل يـقول لك :من صل عليك صليت عليه ،ومن سلم

عليك سلمت عليه»( .)3فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا
ونبي نا ُممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
وارض اللهم عن اللفاء الراشدين :أب بكر وعمر وعثمان وعلي،
وعن سائر الصحابة األكرمني.
اللهم ارحم شهداء الوطن األوفياء ،وارفع درجاِتم ِف عليني مع
األنبياء ،واجز أمهاِتم وآباءهم وزوجاِتم وأهليهم مجيعا جزاء
الصابرين يا َسيع الدعاء.

( )1هود . 108 :
( )2تفسي ابن كثي .)352/4( :
( )3أحد .1684 :
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اللهم انصر ق وات التحالف العرب ،الذين تالفوا على رد اْلق إل
أصحابه ،اللهم كن معهم وأيدهم ،اللهم وفق أهل اليمن إل كل
خي ،وامجعهم على كلمة اْلق والشرعية ،وارزق هم الرخاء يا أكرم
األكرمني .اللهم انشر الستقرار والسالم ِف ب لدان المسلمني
والعاَل أمجعني.
اللهم زد اإلمارات ب هجة ومجال ،واكتب لمن غرس فيها هذه
الي رات األجر واْلسنات يا أرحم الراحني.
اللهم وفق رئيس الدولة ،الشيخ خليفة بن زايد لكل خير،

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

اللهم اغفر للمسلمني والمسلمات األحياء من هم واألموات ،اللهم

ارحم الشيخ زايد ،والشيخ مكتوم ،وشيوخ اإلمارات الذين

انـتـقلوا إل رحمتك ،اللهم ارحمهم رحمة واسعة من عندك،

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

خيـراتها ،وأدم عليـها المن والمان يا رب العالمين.
اللهم اسقنا الغيث ول َتعلنا من القانطني ،اللهم أغث نا ،اللهم
أغث نا ،اللهم أغث نا غيثا مغيثا هنيئا واسعا شامال ،اللهم اسقنا من
ب ركات السماء ،وأنبت لنا من ب ركات األرض.
اذكروا الله العظيم يذكركم ،واشكروه على نعمه يزدكم.
وأقم الصالة.
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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 لألذان 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 اهليئة

www.awqaf.ae

وذلك من خالل اقرتاح عناوين جديدة أو إثراء للعناوين املعتمدة أو إبداء الرأي ِف
الطب الت ألقيت.
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 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
 خدمة الفتوى عب الرسائل النصية  smsعلى الرقم11

