دولة اإلمـارات العـربية المتحـدة

اجلمعة 4 :حمرم  1440هـ
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الموافق2018/9/14 :م

أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنـهما

الخطبة الول
اْلمد لله العلي العظيم ،أرسل رسوله حممدا بالدين القوي ،فكانت
بعثته رْحة للعالمي ،وأشهد أن ل ِله ِل الله وحده ل شريَ له،
اختار لنبيه أصحابا مكرمي ،دعاهم َِل اهلدى فـلبـوا طائعي،
وأشهد أن سيدنا ونبيـنا حممدا عبد الله ورسولهِ ،مام المرسلي،
وخات النبيي ،صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه
أجعي ،وعلى من تبعهم بإحسان َِل يـوم الدين.
أما بـعد :فأوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله تـعاَل ،قال

سبحانه (:ومن يـتق الله يجعل له من أمره يسرا)(.)1

أيـها المسلمون :ف مستـهل عام هجري جديد ،نسأل الله عز
وجل أن يعله عام سعادة وبـركات ،ورزق وخيـرات ،نستحضر
ذكرى هجرة النب  من مكة المكرمة َِل المدينة المنـورة،
ونـتذكر رجال ونساء كانت هلم بصمات واضحة ف هذا اْلدث
( )1الطالق . 4 :

التاريي العظيم ،منـهم الصحابية اجلليلة أْساء بنت أب بكر
الصديق رضي الله عنـهما ،الت كان دورها ف اهلجرة النبوية عظيما،
وفعلها قوميا ،وتصرفـها سديدا ،ورأيـها حكيما ،فحي أذن للنب 
ف اهلجرة َِل المدينة ذهب َِل أب بكر الصديق رضي الله عنه،
فـوجد عنده عائشة وأْساء رضي الله عنـهما ،فـقال ألب بكر

«:أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج؟» .يـعِن َِل المدينة .قال

أبو بكر :الصحبة يا رسول الله .قال  «: الصحبة»( .)1قالت
عائشة رضي الله عنـها :فجهزناُها أسرع اجلهاز ،وصنـعنا هلما سفرة
ف جراب ،فـقطعت أْساء بنت أب بكر قطعة من نطاقها ،فـربطت
به على فم اجلراب ،فبذلَ ْسيت ذات النطاقـي(.)2
ولما ْلق النب  وأبو بكر بغار ف جبل ثـور ،ومكثا فيه ثالث
ليال كانت أْساء رضي الله عنـها َتمل هلما الزاد ،وتصعد به اجلبل
وهي حامل؛ مقدمة أروع األمثلة ف التضحية والصب والتحمل؛
ومقدرة فضل رسول الله  ووالدها وجهودُها ،ث خرجت رضي
الله عنـها مهاجرة من مكة َِل المدينة وهي ف آخر أيام ْحلها،

( )1البخاري .2138 :
( )2البخاري  3905 :و .5807
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متحملة األل والمشقة طيلة رحلتها ،فأنبت عبد الله بن الزبـي
رضي الله عنـهما فـور وصوهلا َِل المدينة المنـورة ،وهو أول مولود
ولد ف اإلسالم ،فـفرحوا به فـرحا شديدا( .)1وقد خلد التاريخ
ذكرها ،وسطرت لنا كتب السية مناقبـها وفضائلها رضي الله عنـها.

فماذا نـعرف عنـها يا عباد الله؟ ِنـها الصحابية الكرمية ،والعالمة
الفقيهة :أْساء بنت أب بكر الصديق رضي الله عنـهما ،وأخت أم
المؤمني عائشة رضي الله عنـها ،رباها أبوها أبو بكر رضي الله
عنه على القيم النبيلة ،والمبادئ اجلليلة ،واألخالق الكرمية،
وصحبت النب  ، وحجت معه عليه الصالة والسالم( ،)2وروت
عنه أحاديث كثية ،ونالت منه  عناية كبية ،فكان يدعو هلا،
ويوصيها ِبا يـنـفعها( ،)3ويـعاملها  معاملة األب لبـنته(.)4
أيـها المصلونِ :ن سية أْساء رضي الله عنـها َتمل ف كل جانب

منـها دروسا وفـوائد ،فهي البارة بـوالديـها ،الواصلة لرْحها ،قالت
رضي الله عنـها :قدمت علي أمي وهي مشركة ف عهد رسول الله
( )1متفق عليه واللفظ للبخاري.
( )2مسلم .1236 :
( )3مسلم .1029 :
( )4الطبقات الكبى .)198/8( :
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 فاستـفتـيت رسول الله  قـلتِ :ن أمي قدمت وهي راغبة،
أفأصل أمي؟ قال «:نـعم صلي أمك»(.)1
وكانت رضي الله عنـها قدوة للزوجة الت تـقدر مشاغل زوجها؛
فـتساعده وتعينه على متاعب اْلياة متطوعة غيـر مأمورة ول َمبورة،
وتتهد ف ِسعاد أسرتا ،قالت رضي الله عنـها :تـزوجِن الزبـيـر وما
له ف األرض من مال ...غيـر فـرسه ،فكنت أعلف فـرسه ،وأستقي
الماء وأعجن( .)2وهذا مثال للسرة المتماسكة.
وكانت أْساء بنت أب بكر رضي الله عنـها أما عظيمة ،ومربـية
فاضلة ،تـعتِن بأولدها ،وتتار هلم األفضل ،وتـلتمس هلم الدعاء
من النب  فحي ولدت ابـنـها ذهبت به َِل رسول الله 
ليحنكه ،فأخذه  منـها ،فـوضعه بـي يديه ،ث مسحه ودعا له،
وْساه عبد الله(.)3
ولقد كانت أْساء رضي الله عنـها عابدة لربـها ،كثية الصالة له
سبحانه ،قال أحد التابعي :دخلت على أْساء بنت أب بكر وهي
كبية فـوجدتـها تصلي(.)4

( )1متفق عليه .
( )2متفق عليه .
( )3مسلم . 2146 :
( )4سي أعالم النبالء  )524/3( :والطبقات الكبى  ،)198/8( :وهو الركي بن الربيع.
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أيـها المصلون :لقد كانت السيدة أْساء رضي الله عنـها صاحبة
بذل وعطاء ،وكرم وسخاء ،قال عنـها ابـنـها عبد الله بن الزبـي
رضي الله عنه :ما رأيت امرأة قط أجود من عائشة وأْساء(.)1
فكانت حياتـها مباركة مليئة بالقيم اإلنسانية العظيمة من أمانة
وصب وتضحية ،وجد وتـوكل ،وعطاء وِيثار ،فما أجل أن يـتأسى
بـناتـنا اليـوم بأمثال هذه الصحابية اجلليلة رضي الله عنـها وأرضاها.
فاللهم اجعلنا بدي النب  متمسكي ،وبأصحابه مقتدين،
واجعل عامنا اجلديد سعيدا يا رب العالمي ،ووفـقنا لطاعتَ
أجعي ،وطاعة رسولَ حممد األمي  وطاعة من أمرتـنا بطاعته،
يا رب العالمي؛ عمال بقولَ (:يا أيـها الذين آمنوا أطيعوا الله
وأطيعوا الرسول وأولي المر منكم)(.)2

نـفعِن الله وِياكم بالقرآن العظيم،
وبسنة نبيه الكري صلى الله عليه وسلم.
أقول قـوِل هذا وأستـغفر الله ِل ولكم،
فاستـغفروه ِنه هو الغفور الرحيم.
( )1األدب املفرد ، 280 :وسي أعالم النبالء .)523/3( :
( )2النساء .59 :
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الخطبة الثانية
اْلمد لله رب العالمي ،نمده ْحد الشاكرين ،وأشهد أن ل ِله
ِل الله وحده ل شريَ له ،وأشهد أن سيدنا ونبيـنا حممدا عبد الله
ورسوله ،صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجعي،
وعلى من تبعهم بإحسان َِل يـوم الدين.
أوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله عز وجل.
أيـها المصلونِ :ن اهلجرة النبوية الشريفة حدث عظيم ،مليء
بالفوائد والقدوات والشخصيات اجلليلة ،فـيحسن بالمسلم أن
يقف أمام هذه األحداث الكبية من حياة النب  متدبـرا متـعلما،
فـيستفيد منـها الدروس الت تـنـفعه ف حياته ،ويـعلمها أولده ،فإن
النب  وأصحابه رضي الله عنـهم قد بذلوا جهدهم ،واستـفرغوا
طاقـتـهم ،حّت وصلوا َِل أهدافهم النبيلة ،وبقيت قيمهم
وأخالقـهم ،وحكمتـهم ،وحسن تصرفهم ،وشجاعتـهم وصالبـتـهم
ف مواجهة المواقف العصيبة؛ ناذج تصنع األبطال ،وتـقتدي با
األجيال ،فـلنـغرسها ف نـفوس أولدنا ،فـلقد انـتـهت اهلجرة يـوم فـتح

مكة ،وقال النب  «: ل هجرة بـعد الفتح»( .)1وبقي من اهلجرة
( )1متفق عليه .
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قيمها الكثية ،وفـوائدها الغزيرة ،والعمل الصالح الذي يـنـفع الفرد
والمجتمع ،فإن العمل واجلد فيما يـعود على الناس بالي من معان
اهلجرة اْلقيقية.
هذا وصلوا وسلموا على من أمرت بالصالة والسالم عليه ،قال
تـعاَل (:إن الله وملِئكته يصلون عل النبي يا أيـها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما)( .)1وقال رسول الله  «: من صل

علي صلة صل الله عليه بها عْرا»( .)2اللهم صل وسلم
وبارك على سيدنا ونبيـنا حممد وعلى آله وصحبه أجعي.
وارض اللهم عن اللفاء الراشدين :أب بكر وعمر وعثمان وعلي،
وعن سائر الصحابة األكرمي.
اللهم ِنا نسألَ عاما جديدا وافرا باليـرات ،مليئا بالمسرات،
تـتـواَل عليـنا فيه نعمَ الكثية ،وعطاياك العظيمة.
اللهم اجعلنا من البارين بآبائهم وأمهاتم ،المحسني َِل أهليهم
وأرحامهم.
( )1األحزاب . 56 :
( )2مسلم .384 :
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اللهم وفق رِئيس الدولة ،الْيخ خليفة بن زايد لكل خير،

واحفظه بحفظك وعنايتك ،ووفق اللهم ناِئبه وولي عهده المين

لما تحبه وتـرضاه ،وأيد إخوانه حكام اإلمارات

اللهم اغفر للمسلمي والمسلمات :األحياء منـهم واألموات،

اللهم ارحم الْيخ زايد ،والْيخ مكتوم ،وشيوخ اإلمارات

الذين انـتـقلوا إل رحمتك ،اللهم ارحمهم رحمة واسعة من

عندك ،وأفض عليهم من خيرك ورضوانك .وأدخل اللهم ف
عفوك وغفرانَ ورْحتَ آباءنا وأمهاتنا وجيع أرحامنا ومن له حق
عليـنا.
اللهم ِنا نسألَ موجبات رْحتَ ،وعزائم مغفرتَ ،والغنيمة من
كل بر ،والسالمة من كل ِث ،اللهم ِنا نسألَ الفوز باجلنة،
والنجاة من النار ،اللهم ل تدع لنا ذنـبا ِل غفرته ،ول ُها ِل
فـرجته ،ول ديـنا ِل قضيته ،ول مريضا ِل شفيته ،ول ميتا ِل
رْحته ،ول حاجة ِل قضيتـها ويسرتـها يا أكرم األكرمي ،فأنت
على كل شيء قدير ،وباإلجابة جدير.
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اللهم احفظ لدولة اإلمارات استقرارها ورخاءها ،وبارك في

خيـراتها ،وزدها فضل ونعما ،وحضارة وعلما ،وبـهجة وجمال،
ومحبة وتسامحا ،وأدم عليـها السعادة والمان يا ر َ العالمين.

اللهم ارحم شهداء الوطن وقـوات التحالف األبـرار ،واجز خيـر
اجلزاء أمهات الشهداء وآباءهم وزوجاتم وأهليهم جيعا ،اللهم
انصر قـوات التحالف العرب ،الذين َتالفوا على رد اْلق َِل
أصحابه .اللهم كن معهم وأيدهم ،اللهم وفق أهل اليمن َِل كل
خي ،واجعهم على كلمة اْلق والشرعية ،وارزقـهم الرخاء يا أكرم
األكرمي.
اللهم انشر الستقرار والسالم ف بـلدان المسلمي والعال أجعي.
ربـنا آتنا ف الدنـيا حسنة وف الخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اذكروا الله العظيم يذكركم ،واشكروه 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 حجم ورقة الطبة صغيا ( ).
 .4مسَ العصا .
 .5أن يكون املؤذن ملتزما بلبس البشت ،ومستعدا إللقاء الطبة كبديل ،وِبداء
املالحظات على الطيب ِن وجدت.
 . 6التأكد من عمل السماعات الداخلية الالقطة للذان املوحد وأهنا تعمل بشكل
جيد أثناء الطبة.
 .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 ِمييل Khutba@Awqaf.gov.ae
 أضيفت خدمة جديدة لتطوير خطبة اجلمعة على موقع اهليئة www.awqaf.aeوذلَ لقرتاح عناوين جديدة أو ِثراء للعناوين املعتمدة أو ِبداء
الرأي ف الطب الت ألقيت.
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