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وقوموا لله قانتين

الخطبة الول
اْلمد لله رب العالميُ ،ييب دعاء القانتي ،وُيزل الثـواب للقائمي
الاشعي ،وأشهد أن ل ِله ِل الله وْدُ ل شريك له ول
الصاْلي ،وأشهد أن سيدنا ونبيـنا ُممدا عبد الله ورسولهِ ،مام
المرسلي ،وقدوة العابدين ،خيـر من قـنت لربه ورجاُ ،وقام بـي يديه
وناجاُ ،صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والُ،
واتـبع هداُ.
أما بـعد :فأوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله وطاعته ،وخشيته
والجتهاد ف عبادته ،قال تـعال (:ومن يطع الله ورسوله ويخش
الله ويـتـقه فأولئك هم الفائزون)(.)1

أيـها الصائمون :يـقول الله عز وجل (:أمن هو قانت آناء الليل

ساجدا وقائما يحذر اْلخرة ويـرجو رحمة ربه)( )2فالقنوت روضة
( )1النور .52 :
( )2الزمر .9 :

العابدين ،ولذة الاشعي ،يـرجون به رحة رّبم ورضاُ ،أولئك
منزلتـهم عند الله عالية ،ومكانـتـهم لديه سامية.
والقنوت خضوع لله تـعال( )1وهو المراد بقوله تـبارك اسه (:وله من

في السموات والر

لل له قانتون)( .)2ويكون القنوت لله

سبحانه بطاعته وطول القيام ف الصالة بشوع( .)3والتـوجه ِل الله
عز وجل بالرجاء ،والتضرع ِليه بالدعاء ،قال تـعال (:الذين يـقولون
ربـنا إنـنا آمنا فاغفر لنا ذنوبـنا وقنا عذاب النار* الصابرين

والصادقين والقانتين والمنفقين والمستـغفرين بالسحار)(.)4

وقد مدح الله تـعال سيدنا ِبـراهيم عليه السالم بقوله (:إن إبـراهيم

لان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشرلين)( .)5أي كان
ِبـراهيم عليه السالم ِماما وقدوة ف الطاعة والشوع لله تـعال.
وأمر الله سبحانه وتـعال مري أم عيسى عليهما السالم بالقنوت له،
فـقال عز وجل (:يا مريم اقـنتي لربك واسجدي وارلعي مع

( )1تفسري ابن كثري .)311/6( :
( )2الروم .26 :
( )3تفسري ابن كثري .)611/4( :
( )4آل عمران .17 - 16 :
( )5النحل .120 :
2

الرالعين)( .)1فكانت تطيل القيام لربـها ف صالتا؛ فأثـن عليـها
بقوله (:وصدقت بكلمات ربـها ولتبه ولانت من القانتين)(.)2
وكان رسول الله  يطيل القيام بـي يدي ربه ،يـناجيه ويدعوُ،
ويسأله سبحانه من فـيض كرمه ،وعظيم فضله ،عمال بقوله تـبارك
اسه (:وقوموا لله قانتين)( .)3أي :وقوموا لله ف صالتكم

خاشعي( .)4وقال  «: أفضل الصَلة طول القنوت»( .)5فحثـنا

 ف هذا اْلديث الشريف على طول القيام بشوع ،وهذا لمن
صلى منـفردا ف قيام الليل.
أيـها القانتون :لقد علمنا النب  دعاء القنوت ،فـعن اْلسن بن
علي رضي الله عنـهما قال :علمن رسول الله  كلمات أقوهلن ف

قـنوت الوتر «:اللهم اهدني فيمن هديت ،وعافني فيمن عافـيت،

وتـولني فيمن تـوليت ،وبارك لي فيما أعطيت ،وقني شر ما

قضيت ،إنك تـقضي ول يـقض عليك ،وإنه ل يذل من واليت،
( )1آل عمران .43 :
( )2التحري .12 :
( )3البقرة .238 :
( )4تفسري ابن كثري .)654/1( :
( )5مسلم .756 :
3

ول يعز من عاديت ،تـبارلت ربـنا وتـعاليت»( .)1وهذا دعاء عظيم
ف معناُ ،جامع ليـري الدنـيا واْلخرة.

ومعن  «:اللهم اهدني فيمن هديت» .أسألك يا الله أن تعلن ف

ُجلة الذين هديـتـهم فسارعوا ِل اليـرات ،وتـقربوا ِليك بالطاعات،
وبادروا ِل عمل الصاْلات ،فكانوا من (:الذين يستمعون القول

فـيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو
اللباب)(.)2

وأما دعاؤنا ف القنوت «:وعافني فيمن عافـيت» .فـهو من أعظم

األدعية وأشلها ،وأتها وأكملها ،وأفضلها وأْسنها ،قال  «: ما

من دعوة يدعو بها العبد أفضل من :اللهم إني أسألك المعافاة

في الدنـيا واْلخرة»( .)3فإن العافية هي سالمة القلب وصحة البدن

من كل مكروُ وسوء ف الدنـيا ،والفوز باجلنة ف اْلخرة ،فالعافية
خيـر عطاء يـهبه الله تـعال للنسان ،قال رسول الله  «: إن
الناس لم يـعطوا بـعد اليقين خيـرا من العافية»(.)4

( )1أبو داود  ، 1425 :والرتمذي ،464 :والنسائي  ، 1745 :وابن ماجه .1178 :
( )2الزمر .18 :
( )3ابن ماجه .3851 :

( )4أحد  ، 34 :والرتمذي  ، 3558 :وابن ماجه .3849 :
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ومعن دعائنا ف القنوت «:وتـولني فيمن تـوليت» .أي اجعلن يا
رب من عبادك المؤمني الذين تـتـولهم بعنايتك ،وتفظهم
برعايتك ،وتـوفـقهم بقدرتك( .)1ومن يـتـوله الله تـعال فـلن يذل ف
الدنـيا ول ف اْلخرة ،قال  ف دعاء القنوت «:إنه ل يذل من

واليت».

ومن دعاء القنوت  «:وبارك لي فيما أعطيت» أي :أنزل ل البـركة

فيما أعطيتن .والبـركة هي أن يزيدك الله سبحانه من اليـرات الكثرية

ويسعدك ّبا .وأما قـولنا ف دعاء القنوت  «:وقني شر ما قضيت».
فـهو استعاذة بالله عز وجل من كل شر ف الدين والدنـيا( .)2فاللهم
اجعلنا لك قانتي طائعي ،ووفـقنا لطاعتك أُجعي ،وطاعة رسولك
ُممد األمي  وطاعة من أمرتـنا بطاعته ،عمال بقولك (:يا أيـها
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي المر منكم)(.)3
نـفعن الله وِياكم بالقرآن العظيم ،وبسنة نبيه الكري صلى الله عليه وسلم.
أقول قـول هذا وأستـغفر الله ل ولكم ،فاستـغفروُ ِنه هو الغفور الرْيم.

( )1تفسري الطربي .)424/5( :
( )2شرح النووي على مسلم .)31/17( :

( )3النساء .59 :
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الخطبة الثانية
اْلمد لله العلي العظيم ،اجلواد الكري ،وأشهد أن ل ِله ِل الله
وْدُ ل شريك له ،وأشهد أن سيدنا ونبيـنا ُممدا عبد الله ورسوله،
صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أُجعي ،وعلى من
تبعهم بإْسان ِل يـوم الدين.
أوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله عز وجل.
أيـها المصلونِ :ن من مستحبات الدعاء أن يـثن المؤمن ف دعائه
على الله تـعال ِبا أثـن به على نـفسه ،وأن ُيجدُ وَيمدُ ِبا هو
أهله ،فإن النب  ختم دعاء القنوت بتمجيد الله وتـعظيمه والثـناء
عليه فـقال  «: تـبارلت ربـنا وتـعاليت» .وسع النب  رجال

يصلي ،فمجد الله وحدُ ،وصلى على النب  فـقال «:ادع

تجب ،وسل تـعط»( .)1فاستشعروا هذُ المعاِن ف دعاء القنوت

ْي تـناجون ربكم وتـرفـعون ِليه أكفكم؛ ليستجيب الله دعاءكم،
وتـنالوا الثـواب والقبول ،فإن الله عز وجل أعد للقانتي والقانتات
مغفرة وأجرا عظيما.
( )1الرتمذي ، 3476 :والنسائي.1208 :
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وِنـنا ف هذا الشهر المبارك نكثر من دعاء الله سبحانه ،والتـقرب
ِليه بالصيام والقيام وتالوة القرآن ،واإلنـفاق ف أوجه الري
واإلْسان ،نـرتي بذلك ثـواب الله تـعال ،ونسأله أن يـوفـقنا للزيادة
من العمل الصالح ف العشر األواخر ،وأن يـبـلغنا ليـلة القدر ،فـيـغفر
لنا ويـعفو عنا ،ويكتبـنا من عبادُ القانتي.
هذا وصلوا وسلموا على من أمرُت بالصالة والسالم عليه ،قال

تـعال (:إن الله ومَلئكته يصلون عل النبي يا أيـها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما)( .)1وقال رسول الله  «:من صل

علي صَلة صل الله عليه بها عشرا»( .)2اللهم صل وسلم وبارك

على سيدنا ونبيـنا ُممد وعلى آله وصحبه أُجعي.
وارض اللهم عن اللفاء الراشدين :أِب بكر وعمر وعثمان وعلي،
وعن سائر الصحابة األكرمي.
اللهم تـقبل صيامنا وقيامنا وصاْلات أعمالنا.

( )1األْزاب . 56 :
( )2مسلم .384 :
7

اللهم ِنا نسألك من النـعمة تامها ،ومن الرحة شوهلا ،ومن العافية
دوامها ،ومن العيش أرغدُ ،ومن العمر أسعدُ ،ومن اإلْسان
أته ،ومن اإلنـعام أعمه ،ومن العمل أصلحه ،ومن العلم أنـفعه،
ومن الرزق أوسعه.
اللهم ارْم شهداء الوطن األوفياء ،وارفع درجاتم ف عليي مع
األنبياء ،واجز أمهاتم وآباءهم وزوجاتم وأهليهم ُجيعا جزاء
الصابرين يا سيع الدعاء.
اللهم انصر قـوات التحالف العرِب ،الذين تالفوا على رد اْلق ِل
أصحابه ،اللهم كن معهم وأيدهم ،اللهم وفق أهل اليمن ِل كل
خري ،واُجعهم على كلمة اْلق والشرعية ،وارزقـهم الرخاء يا أكرم
األكرمي.
اللهم انشر الستقرار والسالم ف بـلدان المسلمي والعاَل أُجعي.
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
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اللهم اغفر للمسلمي والمسلمات األْياء منـهم 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 وُجيع أرْامنا ومن له ْق عليـنا.
اللهم احفظ لدولة اإلمارات استقرارها ورخاءها ،وبارك في

خيـراتها ،وأدم عليـها المن والمان يا رب العالمين.
اذكروا الله العظيم يذكركم ،واشكروُ على نعمه يزدكم.
وأقم الصالة
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 من مسؤولية الخطيب: .1اللتزام التام بالطبة املكتوبة وعدم الروج عنها ِل بتصريح مكتوب.
 .2اْلضور ِل اجلامع مبكرا .
 .3أن يكون ْجم ورقة الطبة صغريا ( ).
 .4مسك العصا .
 .5أن يكون املؤذن ملتزما بلبس البشت ،ومستعدا إللقاء الطبة كبديل ،وِبداء
املالْظات على الطيب ِن وجدت.
 . 6التأكد من عمل السماعات الداخلية الالقطة لألذان املوْد وأهنا تعمل بشكل
جيد أثناء الطبة.
 .7التأكد من وجود كتاب خطب اجلمعة ف مكان بارز (على اْلامل).
 .8منع التسول ف املسجد منعا باتا ،وللبالغ عن املتسول يرجى التصال برقم
( )800 26 26أو رقم ( )999أو ِرسال رسالة نصية على رقم (.)2828
 لطفا :من يرغب أن يكتب خطبة فلريسلها مشكورا على فاكس 026211850أو يرسلها على ُِييل Khutba@Awqaf.gov.ae
 أضيفت خدمة جديدة لتطوير خطبة اجلمعة على موقع اهليئة www.awqaf.aeوذلك ل قرتاح عناوين جديدة أو ِثراء للعناوين املعتمدة أو ِبداء
الرأي ف الطب اليت ألقيت.
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واْلج والعمرة ،والتنمية الوقفية ،وابتكار منظومات ذكية إلسعاد اجملتمع.
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