اجلمعة  29 :ربيع األلو 1440هـ

دولـة اإلمـارات العـربية المتحـدة

الموافق 2018/12/7 :م

اهليئة العامة للشؤلون اإلسالمية لواأللوقاف

سيجعل لهم الرحمن ودا
الخطبة الول

اْلمد لله الرحيم الودلود ،جعل للمؤمني مبة ف القلوب ،لوأشهد
أن َل إله إَل الله لوحده َل شريك له ،لوأشهد أن سيدنا لونبيـنا ممدا
عبد الله لورسوله ،فاللهم صل لوسلم لوبارك على سيدنا لونبيـنا ممد،
لوعلى آله لوصحبه أْجعي ،لوعلى من تبعهم بإحسان إَل يـوم
الدين.

أما بـعد :فألوصيكم عباد الله لونـفسي بتـقوى الله ،قا سبحانه
لوتـعاَل (:يا أيـها الذين آمنوا اتـقوا الله ولتـنظر نـفس ما قدمت

لغد واتـقوا الله إن الله خبير بما تـعملون)(.)1

أيـها المسلمون :قا رسو الله  «: إذا أحب الله عبدا نادى

جبريل :إن الله يحب فالنا فأحبه ،فـيحبه جبريل ،فـيـنادي
جبريل في أهل السماء :إن الله يحب فالنا فأحبوه ،فـيحبه
أهل السماء ،ثم يوضع له القبول في أهل الرْ»( .)2فمحبة

( )1اْلشر .18 :
( )2متفق عليه .

الناس للمرء؛ دليل على مبة الله سبحانه ،لوذلك فضل من الله

عظيم ،جعله عز لوجل من عاجل ثـواب المؤمني ،قا تـعاَل (:إن

الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا)(.)1

أي :سيجعل هلم الله عز لوجل مبة عند الناس( .)2لوقد من الله
تـعاَل بذلك على نبيه موسى عليه السالم فـقا سبحانه (:وألقيت
عليك محبة مني)( .)3أي :حببتك إَل عبادي( .)4فكان كل من

رآه أحبه عليه السالم.

فكيف نـفوز بمحبة الله عز وجل ومحبة الناس؟ إن التـقرب إَل
الله تـعاَل با أمر ،لواإلقـبا عليه سبحانه؛ سبب لمحبة الناس،
لونـيل الذكر اْلسن بـيـنـهم ،قا أحد العلماء :ما أقـبل عبد بقلبه
إَل الله عز لوجل إَل أقـبل الله بقلوب المؤمني إليه ،حَّت يـرزقه
مودتـهم لورْحتـهم(.)5
لوإن المسارعة إَل اْيـرات ،لواإلكثار من فعل الصاْلات ،لواَلزدياد
من اْلسنات؛ يورث صاحبه مبة الناس ،قا بـعضهم :إن للحسنة

( )1مرمي .96 :
( )2تفسري الطربي  )641/15(:لوتفسري ابن كثري  )269/5(:لوغريمها.
( )3طه .39 :
( )4تفسري الطربي  ، )58/16( :لوتفسري ابن كثري .)284/5( :
( )5الزهد ألْحد  ، 434/2 :لوالزهد للبيهقي  ، 299/1 :لوالقائل هو هرم بن حيان.
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نورا ف القلب ،لوضياء ف الوجه ،لوسعة ف الرزق ،لومبة ف قـلوب
الناس(.)1
أيـها المسلمون :لقد حثـنا النب  على أسباب نشر المحبة بـي
األفـراد لوالمجتمعات ،لومنـها :إفشاء السالم ،فـهو ألو أسباب
التآلف ،لومفتاح استجالب المودة( .)2قا

 «: والذي نـفسي

بيده ل تدخلوا الجنة حت تـؤمنوا ،ول تـؤمنوا حت تحابوا ،أول
أدلكم عل

شيء إذا فـعلتموه تحابـبتم؟ أفشوا السالم

بـيـنكم»(.)3
لوللجود لوالعطاء ،لوالكرم لوالسخاء؛ أثـر ف القلوب ممود ،فإنه
يورث المودة ،لويذهب العدالوة()4؛ لذلك مدح الله تـعاَل أهل
العطاء ،لولوعدهم بتـيسري أمورهم ،فـقا سبحانه (:فأما من أعط

واتـق * وصدق بالحسن * فسنـيسره لليسرى)( .)5أي :سنـيسر
له كل عمل ممود يـبـلغه اجلنة(.)6
( )1شرح القسطالين على صحيح البخاري ( )344/7لوتفسري ابن كثري .)361/7(:
( )2شرح النولوي على مسلم .)36/2(:
( )3مسلم  ،54 :أبو دالود  ، 5193 :لوأْحد  1430 :لواللفظ هلما.
( )4التمهيد ملا ف املوطأ من املعاين لواألسانيد (.)18/21
( )5الليل . 7 – 5 :
( )6تفسري الرازي  )183/31( :بتصرف.
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لوكان رسو الله  يز العطاء ألصحابه لوغريهم ،فيكسب
مبتـهم ،لويـنا مودتـهم ،قا صفوان بن أمية قـبل إسالمه :لوالله
لقد أعطاين رسو الله  ما أعطاين ،لوإنه ألبـغض الناس إَل ،فما
زا يـعطين حَّت إنه ألحب الناس إَل( .)1لوتلك طبيعة بشرية ،فـقد
فطر الله عز لوجل القلوب على حب من أحسن إليـها.
لواهلدية من صور العطاء ،الت تـزرع ف النـفوس األلفة ،لوتـنشر بـي
الناس المحبة ،لذا كان النب  يـقبل اهلدية لويثيب عليـها(،)2
لويثـنا  على تـباد اهلدايا بقوله «:تـهادوا تحابوا»(.)3

عباد الله :إن لصاحب األخالق الفاضلة مبة ف قـلب كل من

عامله ،لومودة لدى كل من خالطه؛ قا النب  «: إن أكمل

المؤمنين إيمانا أحسنـهم خلقا ،الموطئون أكنافا ،الذين يألفون

ويـؤلفون»( .)4أي إنـهم ليـنة أخالقـهم ،حسنة معاملتـهم ،فكل من

يـتحلى بميل الصفات ،لوْحيد األخالق؛ يألفه الناس لويبونه ،ألنه
يـتـعامل مع اْلخرين بالكلمة الطيبة ،الت هي من أسباب المحبة

( )1مسلم .2313 :
( )2اَلستذكار (.)293/8
( )3البخاري ف األدب املفرد . 594 :
( )4الطرباين ف الصغري .362/1 :
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لواأللفة ،لوهلذا قيل :من َلنت كلمته لوجبت مبته ،لوحسنت سعته،
لواشتاقت القلوب إَل لقائه ،لوتـنافست ف مودته()1؛ فإنه إذا حدث
صدق ،لوإذا لوعد ألوف ،لوإذا خالط الناس عف لوتـنـزه عما ف
أيديهم ،فـقد أتى رجل النب  فـقا  :يا رسو الله دلن على
عمل إذا أنا عملته أحبن الله لوأحبن الناس؟ فـقا رسو الله 

 «:ازهد في الدنـيا يحبك الله ،وازهد فيما في أيدي الناس

يحبك الناس»( .)2فاللهم اجعلنا من عبادك المحسني ،لواكتب
لنا مودة ف قـلوب المؤمني ،لوزد مبتـنا لوتآلفنا يا رب العالمي،
لولوفـقنا ْجيعا لطاعتك لوطاعة رسولك ممد  لوطاعة من أمرتـنا
بطاعته ،عمال بقولك (:يا أيـها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا
الرسول وأولي المر منكم)(.)3

نـفعن الله لوإياكم بالقرآن العظيم ،لوبسنة نبيه الكرمي صلى الله عليه لوسلم.
أقو قـوَل هذا لوأستـغفر الله َل لولكم ،فاستـغفرلوه إنه هو الغفور الرحيم.

( )1التيسري بشرح اجلامع الصغري .)434/1(:
( )2ابن ماجه .4102 :
( )3النساء .59 :
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الخطبة الثانية
اْلمد لله رب العالمي ،يا رب لك اْلمد كما يـنبغي جلال
لوجهك ،لوعظيم سلطانك ،لوأشهد أن َل إله إَل الله لوحده َل
شريك له ،لوَل الصاْلي ،لوأشهد أن سيدنا لونبيـنا ممدا عبد الله
لورسوله ،فاللهم صل لوسلم لوبارك على سيدنا لونبيـنا ممد ،لوعلى
آله لوأصحابه أْجعي ،لوعلى التابعي هلم بإحسان إَل يـوم الدين.
ألوصيكم عباد الله لونـفسي بتـقوى الله عز لوجل.

أيـها المصلون :إن من األخالق الت تـثمر رضا الله سبحانه لومبة
الناس؛ التسامح مع اْلخرين ،لوحب اْري هلم ،لوالرفق بضعفائهم،
لومساعدة فقريهم ،لوإغاثة ملهوفهم ،قا رسو الله  «: أحب

الناس إل الله أنـفعهم للناس ،وأحب العمال إل الله سرور
تدخله عل مسلم ،أو تكشف عنه كربة ،أو تـقضي عنه ديـنا،

أو تطرد عنه جوعا»( .)1فكل ذلك يورث صاحبه الذكر اجلميل،
لوالثـناء اْلسن ،لويكتب الله تـعاَل له المحبة ف قـلوب البشر،
لوبذه المحبة بـي أفـراد المجتمع يـقوى تاسكه ،لويشتد تـرابطه،
( )1املعجم الصغري للطرباين .)106/2(:
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فـيكون كالبـنـيان يشد بـعضه بـعضا ،لويصبح أفـراده ف تـوادهم
لوتـراْحهم ،لوتـعاطفهم مثل اجلسد الواحد.
هذا لوصلوا لوسلموا على من أمرُت بالصالة لوالسالم عليه ،قا
تـعاَل (:إن الله ومالِئكته يصلون عل النبي يا أيـها الذين آمنوا

صلوا عليه وسلموا تسليما)( .)1اللهم صل لوسلم لوبارك على

سيدنا لونبيـنا ممد ،لوعلى آله لوصحبه أْجعي .لوارض اللهم عن
اْلفاء الراشدين :أِب بكر لوعمر لوعثمان لوعلي ،لوعن سائر
الصحابة األكرمي.
اللهم زدنا إميانا لويقينا ،لوعونا لوتـوفيقا ،لومبة لوتالْحا ،لواغفر لنا
لوْلبائنا لوأمهاتنا ،لوبارك ف ألوَلدنا ،لوأدم السعادة ف بـيوتنا لولوطننا،
لواجعلنا بارين بآبائنا ،لواصلي ألرحامنا.
اللهم وفق رِئيس الدولة ،الشيخ خليفة بن زايد لكل خير،

واحفظه بحفظك وعنايتك ،ووفق اللهم ناِئبه وولي عهده المين

لما تحبه وتـرضاه ،وأيد إخوانه حكام اإلمارات.

( )1األحزاب . 56 :
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اللهم اغفر للمسلمي لوالمسلمات لوالمؤمني لوالمؤمنات :األحياء

منـهم لواألموات ،اللهم ارحم الشيخ زايد ،والشيخ مكتوم،
وشيوخ اإلمارات الذين انـتـقلوا إل رحمتك ،اللهم ارحمهم
رحمة واسعة من عندك ،وأدخلهم الجنة يـتـنـعمون فيها بغير

حساب .لوأدخل اللهم ف عفوك لوغفرانك لورْحتك آباءنا لوأمهاتنا
لوْجيع أرحامنا لومن له حق عليـنا.
اللهم احفظ لدولة اإلمارات استقرارها ورخاءها ،وبارك في

خيـراتها ،وزدها فضال ونعما ،وحضارة وعلما ،وبـهجة وجمال،
ومحبة وتسامحا ،وأدم عليـها السعادة والمان يا رب العالمين.
اللهم ارحم شهداء الوطن لوقـوات التحالف األبـرار ،لواجز خيـر
اجلزاء أمهات الشهداء لوآباءهم لوزلوجاِتم لوأهليهم ْجيعا ،اللهم
انصر قـوات التحالف العرِب ،الذين َتالفوا على رد اْلق إَل
أصحابه .اللهم احفظهم بفظك ،لوأنز عليهم نصرك ،اللهم لوفق
أهل اليمن إَل كل خري ،لواْجعهم على كلمة اْلق لوالشرعية،
لوارزقـهم الرخاء يا أكرم األكرمي.
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اللهم انشر اَلستقرار لوالسالم ف بـلدان المسلمي لوالعاَ أْجعي.
اللهم اسقنا الغيث لوَل َتعلنا من القانطي ،اللهم أغثـنا ،اللهم
أغثـنا ،اللهم أغثـنا غيثا مغيثا هنيئا لواسعا شامال ،اللهم اسقنا من
بـركات السماء ،لوأنبت لنا من بـركات األرض.
ربـنا آتنا ف الدنـيا حسنة لوف اْلخرة حسنة لوقنا عذاب النار،
لوأدخلنا اجلنة مع األبـرار يا عزيز يا غفار.
اذكرلوا الله العظيم يذكركم ،لواشكرلوه على نعمه يزدكم.
لوأقم الصالة.
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 -من مسؤولية الخطيب

 .1اَللتزام التام باْطبة املكتوبة لوعدم اْرلوج عنها إَل بتصريح مكتوب.
 .2اْلضور إَل اجلامع مبكرا .
 .3أن يكون حجم لورقة اْطبة صغريا ( ).
 .4مسك العصا .
 .5أن يكون املؤذن ملتزما بلبس البشت ،لومستعدا إللقاء اْطبة كبديل ،لوإبداء املالحظات
على اْطيب إن لوجدت.
 .6التأكد من عمل السماعات الداخلية الالقطة لألذان املوحد لوأهنا تعمل بشكل جيد أثناء
اْطبة.
 .7التأكد من لوجود كتاب خطب اجلمعة ف مكان بارز (على اْلامل).
 .8منع التسو ف املسجد منعا باتا ،لولإلبالغ عن املتسو يرجى اَلتصا برقم (26 26
 )800ألو رقم ( )999ألو إرسا رسالة نصية على رقم (.)2828
 لطفا :من يرغب أن يكتب خطبة فلريسلها مشكورا على فاكس 026211850ألو يرسلها على إمييل Khutba@Awqaf.gov.ae
www.awqaf.ae
 أضيفت خدمة جديدة لتطوير خطبة اجلمعة على موقع اهليئةلوذلك َلقرتاح عنالوين جديدة ألو إثراء للعنالوين املعتمدة ألو إبداء الرأي ف اْطب الت ألقيت.
ــــ ـ
الرؤية :مرجعية إسالمية عاملية لوتنمية لوقفية مستدامة.
الرسالة :تنمية الوعي الدين ،لوتطوير املساجد ،لواملراكز القرآنية ،لوالفتوى الشرعية ،لواْلج
لوالعمرة ،لوالتنمية الوقفية ،لوابتكار منظومات ذكية إلسعاد اجملتمع.
 مركز الفتوى الرسي بالدلولة باللغات (العربية ،لواإلجنليزية ،لواأللوردلو)800 24 22
لإلجابة على األسئلة الشرعية لوقسم الرد على النساء
من الثامنة صباحا حَّت الثامنة مساء عدا أيام العطل الرسية
2535
 -خدمة الفتوى عرب الرسائل النصية  smsعلى الرقم
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