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نبي الله يـعقوب عليه السَلم

الخطبة الول
اْلمد لله الذي أرسل رسله معلمي ،وجعلهم هداة للمقتدين،
وأشهد أن ل ِله ِل الله وحده ل شريك له ،وأشهد أن سيدنا
ونبي نا حممدا عبد الله ورسوله ،فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا
ونبي نا حممد ،وعلى آله وصحبه أْجعي ،وعلى من تبعهم بإحسان
َِل ي وم الدين.
أما بـعد :فأوصيكم عباد الله ون فسي بت قوى الله ،قال سبحانه

وت عاَل (:ولقد وصيـنا الذين أوتوا الكتاب من قـبلكم وإياكم أن

اتـقوا الله)(.)1

أيـها المسلمون :لقد اختار الله ت عاَل األنبياء والمرسلي ،وفضلهم
على العالمي ،وجعلهم أئمة هدى للعابدين ،قال عز وجل

(:وجعلناهم أئمة يـهدون بأمرنا)( .)2لي قتدي الناس بم ،وي هتدوا

بسيتم ،قال سبحانه (:أولئك الذين هدى الله فبهداهم

( )1النساء . 131 :
( )2األنبياء .73 :

اقـتده)( .)1ومن هؤلء األنبياء ،والصفوة األتقياء :نب الله ي عقوب
عليه السالم ،الذي نشأ ف ب يت علم وحكمة ،ت لقى فيه ق بسات
النب وة ،ف هو النب ابن النب ابن النب ،ي عقوب بن ِسحاق بن
ِب راهيم خليل الرحن ،عليهم السالم أْجعي ،وقد أث ن الله ت عاَل
عليهم ف القرآن الكري ،ف قال عز وجل (:واذكر عبادنا إبـراهيم

وإسحاق ويـعقوب أولي اليدي والباار* إنا أخلاناهم
بخالاة ذكرى الدار* وإنـهم عندنا لمن الماطفين

الخيار)( .)2كما مدح الله ت عاَل ي عقوب عليه السالم؛ بالعلم
الذي آتاه الله ِياه( ،)3ف قال سبحانه (:وإنه لذو علم لما

علمناه)( .)4ف لنأخذ ق بسا من ف يض علمه وحكمته ،وقيمه اإليانية
والت ربوية ،الت نشأ علي ها أب ناءه.

عباد الله :لقد أمضى ي عقوب عليه السالم حياته ف طاعة ربه،

ودعوة ق ومه ،وت ربية أب نائه ،ف لم ي ت رك نصيحة ِل أداها هلم ،ول
يدخرها عن هم( ،)5ف غرس قيم اإليان ف ن فوسهم ،وأكد على ت وثيق
( )1األنعام . 90 :
( )2ص . 47 - 45 :
( )3التحرير والتنوير . )25/13( :
( )4يوسف . 68 :
( )5التحرير والتنوير (. )24/13
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صلتهم بربم ،قائال هلم (:يا بني إن الله اصطف لكم الدين فَل

تموتن إّل وأنـتم مسلمون)( .)1وحرص عليه السالم على أن
يستمروا ف طاعة الله ت عاَل من ب عده ،ف قال هلم (:ما تـعبدون من

بـعدي قالوا نـعبد إلهك وإله آبائك إبـراهيم وإسماعيل وإسحاق
إلها واحدا ونحن له مسلمون)(.)2

وعزز عليه السالم ف ق لوبم صدق الت وكل على الله ت عاَل ،لذلك

قال هلم (:إن الحكم إّل لله عليه تـوكلت وعليه فـليتـوكل
المتـوكلون)( .)3أي :به وثقت أن َيفظكم( ،)4وَيميكم وي رعاكم،

فمن ت وكل على الله كفاه كل ما أهه ،قال الله ت عاَل (:ومن

يـتـوكل عل الله فـهو حسبه)( .)5كما غرس ي عقوب عليه السالم

ف ن فوس أب نائه الث قة بالله ت عاَل ،والتمسك باألمل والت فاؤل ،فإنه

قال لبنيه (:وّل تـيأسوا من روح الله إنه ّل يـيأس من روح الله إّل
القوم الكافرون)( .)6فأمرهم أل ي قطعوا رجاءهم وأملهم من
الله( ،)7فما أعظم األمل ت نال به المطالب ،وي ثمر كل خي.

( )1البقرة . 132 :
( )2البقرة .133 :
( )3يوسف . 67 :
( )4تفسي الطربي .)238/13( :
( )5الطالق . 3 :
( )6يوسف . 87 :
( )7تفسي ابن كثي . )406/4( :
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أيـها الباء الفضَلء :لقد مد ي عقوب عليه السالم جسور الث قة
ب ي نه وب ي أولده ،فعندما رأى يوسف عليه السالم رؤياه؛ ما وجد

أق رب َِل ق لبه من أبيه لي قصها عليه ،ف قال (:يا أبت إني رأيت
أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيـتـهم لي ساجدين)(.)1
وهكذا يب أن تكون العالقة ب ي البن وأبيه؛ قائمة على الث قة
المتبادلة ،واْلوار الب ناء .ولما استمع ي عقوب َِل رؤيا ابنه يوسف
عليهما السالم؛ خشي تسلل اْلسد َِل ن فوس ِخوته ،وأن يوقع
الشيطان العداوة ب ي ن هم ،ف قال (:يا بـني ّل تـقاص رؤياك عل

إخوتك فـيكيدوا لك كيدا إن الشيطان لْلنسان عدو مبين)(.)2
فاألب الواعي اْلكيم ي نصح أب ناءه ِبا ي ن فعهم ،وي ؤلف ب ي
ق لوبم ،وي زرع المحبة ب ي ن هم ،وينب هم أسباب اْلالف ،ف ي غلق
على الشيطان سب له ومنافذه ،ليكونوا أسرة واحدة ،مت رابطة
متماسكة.

أيـها المسلمون :ولقد كان ي عقوب عليه السالم حريصا على
سالمة أب نائه؛ ي بعدهم عن كل ما يضرهم ،فحي أرادوا السفر

( )1يوسف .4 :
( )2يوسف .5 :
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ودعهم بوصية غالية ،ونصيحة ثينة (:وقال يا بني ّل تدخلوا من

باب واحد وادخلوا من أبـواب متـفرقة)( .)1فإن هم كانوا ذوي
ْجال وهيئة حسنة( )2وخشي أن تصيب هم العي( .)3وهذا من علمه
وحكمته عليه السالم .ف ليحرص اْلباء على سالمة أب نائهم،
وَيصنوهم من اْلسد ،وي عوذوهم بالله ت عاَل من العي ،ف قد قال
رسول الله  «: استعيذوا بالله ،فإن العين حق»(.)4

عباد الله :ي علمنا ي عقوب عليه السالم :أن معاجلة أخطاء األب ناء

تتاج َِل صرب وحكمة ،فعندما ن زغ الشيطان ب ي يوسف عليه
السالم وِخوته ،كان ي عقوب عليه السالم حليما مع أب نائه ،حكيما
ف ت عامله معهم ،صبورا على ت ربيتهم ،ف لم ي زجرهم ول ي عن فهم ،مع
علمه بسوء صنيعهم ،وَِّنا ب ي هلم خطأهم ،وعظم ما ف علوه ،ف قال
هلم (:بل سولت لكم أنـفسكم أمرا فابـر جميل والله
المستـعان عل ما تافون)( .)5وظل ي عقوب عليه السالم مع
غياب ابنه اْلخر ثابتا على صربه ،راضيا بقضاء الله وقدره ،ل

( )1يوسف . 67 :
( )2تفسي الطربي  )236/13( :وتفسي القرطب (. )226/9
( )3تفسي الرازي . )483/18( :
( )4ابن ماجه .3508 :
( )5يوسف .18 :
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ت ت زعزع ف الله ثقته ،ول ي ن قطع فيه أمله ،ف قال ألب نائه (:فابـر
جميل عس

الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم

الحكيم)( .)1ي غرس بذلك ف ن فوسهم قيمة الصرب والتحمل .فما
أْجل الصب ر يست عان به على الشدائد ،قال رسول الله  «: ومن
يابر يابـره الله ،وما أعطي أحد من عطاء خيـر وأوسع من

الابر»( .)2ولقد صب ر ي عقوب عليه السالم على أب نائه مدة طويلة
حّت فاز ِبقصوده ،وأسعد الله ق لبه باجتماع بنيه ،فإن الصب ر
مفتاح الفرج.
فاللهم ارزق نا حسن القتداء بدي األنبياء ،واجعلنا من عبادك
األنقياء األتقياء ،ووف قنا لطاعتك أْجعي ،وطاعة رسولك حممد
األمي  ،وطاعة من أمرت نا بطاعته ،عمال بقولك (:يا أيـها
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي المر منكم)(.)3
ن فعِن الله وِياكم بالقرآن العظيم ،وبسنة نبيه الكري صلى الله عليه وسلم.
أقول ق وِل هذا وأست غفر الله ِل ولكم ،فاست غفروه ِنه هو الغفور الرحيم.

( )1يوسف . 83 :
( )2مسلم .1053 :
( )3النساء . 59 :
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الخطبة الثانية
اللهم لك اْلمد أنت نور السموات واألرض ،ولك اْلمد أنت
ق يم السموات واألرض ،ولك اْلمد أنت رب السموات واألرض
ومن فيهن ،اللهم بك آمنا ،وعليك ت وكلنا ،وِليك أن ب نا ،نشهد أن
ل ِله ِل أنت وحدك ل شريك لك ،وأن سيدنا ونبي نا حممدا
عبدك ورسولك ،اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبي نا حممد،
وعلى آله وأصحابه أْجعي ،وعلى التابعي هلم بإحسان َِل ي وم
الدين.
أوصيكم عباد الله ون فسي بت قوى الله عز وجل.

أيـها المالون :ت علمنا قصة ي عقوب عليه السالم :أن الصب ر على
ت ربية األب ناء ،وحسن الت عامل معهم ي ثمر كل خي ،ف قد من الله
ت عاَل على ي عقوب عليه السالم باجتماع أب نائه ،والتأليف ب ي
ق لوبم ،ف ندموا على فعلهم ،وأق روا بطئهم ،قال الله ت عاَل (:قالوا

يا أبانا استـغفر لنا ذنوبـنا إنا كنا خاطئين)( .)1فما كان منه عليه
السالم ِل أن قال هلم (:سوف أستـغفر لكم ربي إنه هو الغفور

( )1يوسف . 97 :
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الرحيم)( .)1ف لم يكتف عليه السالم بالعفو والصفح عن هم ،بل
وعدهم أن يسأل الله ت عاَل هلم المغفرة؛ لي علم اْلباء أن ي عفوا
ويصفحوا عن أب نائهم ،ويدعوا هلم باْلي ،وي تجنبوا الدعاء عليهم،
قال رسول الله ّ «: ل تدعوا عل أنـفسكم ،وّل تدعوا عل

أوّلدكم ،وّل تدعوا عل أموالكمّ ،ل تـوافقوا من الله ساعة
يسأل فيها عطاء فـيستجيب لكم»( .)2ف هل ن تأمل هذه الفوائد

الغالية؟ ون رّب أب ناءنا على هذه القيم الفاضلة؟ نسأل الله ت عاَل أن
ي وف قنا لذلك.
هذا وصلوا وسلموا على من أمرُت بالصالة والسالم عليه ،قال
ت عاَل (:إن الله ومَلئكته يالون عل النبي يا أيـها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما)( .)3وقال رسول الله  «: من صل

علي صَلة صل الله عليه بها عشرا»( .)4اللهم صل وسلم
وبارك على سيدنا ونبي نا حممد وعلى آله وصحبه أْجعي.

( )1يوسف . 98 :
( )2مسلم . 3014 :
( )3األحزاب . 56 :
( )4مسلم .384 :
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وارض اللهم عن اْللفاء الراشدين :أّب بكر وعمر وعثمان وعلي،
وعن سائر الصحابة األكرمي.

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 للمسلمي 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 وْجيع أرحامنا ومن له حق علي نا.
اللهم ِنا نسألك موجبات رحتك ،وعزائم مغفرتك ،والغنيمة من
كل بر ،والسالمة من كل ِْث ،اللهم ِنا نسألك الفوز باجلنة،
والنجاة من النار ،اللهم ل تدع لنا ذن با ِل غفرته ،ول ها ِل
ف رجته ،ول دي نا ِل قضيته ،ول مريضا ِل شفيته ،ول ميتا ِل
رحته ،ول حاجة ِل قضيت ها ويسرت ها يا أكرم األكرمي ،فأنت
على كل شيء قدير ،وباإلجابة جدير.
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اللهم احفظ لدولة اإلمارات استقرارها ورخاءها ،وبارك في

خيـراتها ،وزدها فضَل ونعما ،وحضارة وعلما ،وبـهجة وجماّل،
ومحبة وتسامحا ،وأدم عليـها السعادة والمان يا رب العالمين.

اللهم ارحم شهداء الوطن وق وات التحالف األب رار ،واجز خي ر
اجلزاء أمهات الشهداء وآباءهم وزوجاتم وأهليهم ْجيعا ،اللهم
انصر ق وات التحالف العرّب ،الذين تالفوا على رد اْلق َِل
أصحابه .اللهم كن معهم وأيدهم ،اللهم وفق أهل اليمن َِل كل
خي ،واْجعهم على كلمة اْلق والشرعية ،وارزق هم الرخاء يا أكرم
األكرمي.
اللهم انشر الستقرار والسالم ف ب لدان المسلمي والعال أْجعي.
رب نا آتنا ف الدن يا حسنة وف اْلخرة حسنة وقنا عذاب النار،
وأدخلنا اجلنة مع األب رار يا عزيز يا غفار.
اللهم اسقنا الغيث ول َتعلنا من القانطي ،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 .1اللتزام التام باْلطبة املكتوبة وعدم اْلروج عنها ِل بتصريح مكتوب.
 .2اْلضور َِل اجلامع مبكرا .
 .3أن يكون حجم ورقة اْلطبة صغيا ( ).
 .4مسك العصا .
 .5أن يكون املؤذن ملتزما بلبس البشت ،ومستعدا إللقاء اْلطبة كبديل ،وِبداء
املالحظات على اْلطيب ِن وجدت.
 . 6التأكد من عمل السماعات الداخلية الالقطة لألذان املوحد وأهنا تعمل بشكل
جيد أثناء اْلطبة.
 .7التأكد من وجود كتاب خطب اجلمعة ف مكان بارز (على اْلامل).
 .8منع التسول ف املسجد منعا باتا ،ولإلبالغ عن املتسول يرجى التصال برقم
( )800 26 26أو رقم ( )999أو ِرسال رسالة نصية على رقم (.)2828
 لطفا :من يرغب أن يكتب خطبة فليسلها مشكورا على فاكس026211850
أو يرسلها على ِييل Khutba@Awqaf.gov.ae
 أضيفت خدمة جديدة لتطوير خطبة اجلمعة على موقع اهليئة www.awqaf.aeوذلك لقرتاح عناوين جديدة أو ِثراء للعناوين املعتمدة أو ِبداء
الرأي ف اْلطب الت ألقيت.
الرؤية :مرجعية ِسالمية 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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لإلجابة على األسئلة الشرعية وقسم الرد على النساء
من الثامنة صباحا حّت الثامنة مساء عدا أيام العطل الرمسية
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