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فضل الله تـعالى

الخطبة الولى
اْلمد لله اجلواد الكري ،الب ر الرحيم ،ي ت فضل على من يشاء من
عباده ،والله ذو الفضل العظيم ،وأشهد أن ل ِله ِل الله وحده ل
شريك له ،وأشهد أن سيدنا ونبي نا ُممدا عبد الله ورسوله ،آتاه
اْلكمة وجوامع الكلم ،وعلمه ما ل يكن ي علم ،وكان فضل الله
عليه عظيما ،فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبي نا ُممد وعلى
آله وصحبه أْجعني ،وعلى من تبعهم بإحسان َِل ي وم الدين.

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

وت عاَل (:يا أيـها الذين آمنوا إن تـتـقوا الله يجعل لكم فـرقانا

ويكفر عنكم سيئاتكم ويـغفر لكم والله ذو الفضل العظيم)(.)1

أيـها المسلمونِ :ن الله عز وجل عظيم الفضل والعطاء ،واسع
الكرم والسخاء ،يشمل بيه الناس أْجعني ،قال ت عاَل (:إن الله

لذو فضل على الناس)( .)2وي عم بوده العالمني ،قال سبحانه
( )1األنفال .29 :
( )2البقرة .243 :

(:ولكن الله ذو فضل على العالمين)( .)1وأمر رسوله  أن
ي بشر المؤمنني بفضله ،قال سبحانه (:وبشر المؤمنين بأن لهم

من الله فضل كبيرا)( .)2ف يحمدونه ت عاَل على ن عمائه ،ويشكرونه
على عطائه ،وي تبعون ما أمرهم سبحانه به؛ ت قربا ِليه ،وابتغاء

مرضاته ،قال عز وجل (:واتـبـعوا رضوان الله والله ذو فضل
عظيم)( .)3فأغدق عليهم نعمه ،وأسعدهم بكرمه ،ف فرحوا بفضل
الله ورحته ،عمال بقوله ت عاَل (:قل بفضل الله وبرحمته فبذلك

فـليـفرحوا هو خيـر مما يجمعون)(.)4

فما هو فضل الله تـعالى؟ ِن فضل الله ت عاَل هو كرمه وجوده

وِحسانه َينحه من يشاء ،قال سبحانه (:وإن يردك بخير فل راد

لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم)(.)5
ومن فضل الله ت عاَل أنه يضاعف لعباده اْلسنة أضعافا كثية ،قال

رسول الله  «:كل عمل ابن آدم يضاعف ،الحسنة عشر
( )1البقرة .251 :
( )2األحزاب . 47 :
( )3آل عمران . 174 :
( )4يونس . 58 :
( )5يونس . 107 :

2

أمثالها إلى سبعمائة ضعف»( .)1ويزيدهم عز وجل من فضله،

قال سبحانه (:فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فـيـوفيهم
أجورهم ويزيدهم من فضله)(.)2

فكيف نـنال فضل الله تـعالى؟ ِن طاعة الله ت عاَل ورسوله 
سبب للفوز بفضل الله ،ومراف قة األنبياء والصاْلني ِف اجلنة ،قال
ت عاَل (:ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنـعم الله

عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن

أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما)(.)3

ون نال فضل الله ت عاَل بالتمسك بكتابه العظيم ،قال عز وجل (:يا
أيـها الناس قد جاءكم بـرهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا*

فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه

وفضل)( .)4أي :آمنوا بالله ت عاَل واعتصموا بالقرآن الكري(.)5
وتأسوا بدي النب . 

( )1مسلم .1151 :
( )2النساء .173 :
( )3النساء .69 :
( )4النساء .175 - 174 :
( )5تفسي الطربي .439/9 :
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وي ؤتينا الله سبحانه من فضله بالستغفار والت وبة ،قال عز وجل

(:وأن استـغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتـعكم متاعا حسنا إلى
أجل مسمى ويـؤت كل ذي فضل فضله)(.)1

أيـها المصلونِ :ن من أسباب ن يل فضل الله الت قرب ِليه

باألعمال الصاْلة ،قال سبحانه (:والذين آمنوا وعملوا
الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم

ذلك هو الفضل الكبير)( .)2ومن األعمال الصاْلة ِقام الصالة
وِيتاء الزكاة وذكر الله ،قال عز وجل (:رجال َل تـلهيهم تجارة
وَل بـيع عن ذكر الله وإقام الصلة وإيتاء الزكاة يخافون يـوما

تـتـقلب فيه القلوب والبصار* ليجزيـهم الله أحسن ما عملوا

ويزيدهم من فضله والله يـرزق من يشاء بغير حساب)(.)3
وبتالوة القرآن الكري ي ؤجر المسلم ،وي ؤتيه الله سبحانه من فضله،

قال ت عاَل (:إن الذين يـتـلون كتاب الله وأقاموا الصلة وأنـفقوا
مما رزقـناهم سرا وعلنية يـرجون تجارة لن تـبور* ليـوفـيـهم
( )1هود . 4 :
( )2الشورى .22 :
( )3النور .38 - 37 :
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أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور)(.)1
واإلن فاق ِف أوجه الي والرب يزيد المؤمنني من فضل الله ت عاَل،

قال سبحانه (:يا أيـها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم

ومما أخرجنا لكم من الرض)( .)2فأمرهم عز وجل باإلن فاق
ووعدهم عليه بالمغفرة والزيادة ،قال ت عاَل (:والله يعدكم مغفرة

منه وفضل والله واسع عليم)(.)3

والسعي واجلد ِف َصيل الرزق اْلالل من أسباب ن يل فضل الله،

قال ت عاَل (:فإذا قضيت الصلة فانـتشروا في الرض وابـتـغوا

من فضل الله)( .)4فاللهم أدم علي نا فضلك ،وارزق نا اجلنة بكرمك،
ووف قنا لطاعتك أْجعني ،وطاعة رسولك ُممد األمني  وطاعة
من أمرت نا بطاعته ،عمال بقولك (:يا أيـها الذين آمنوا أطيعوا الله
وأطيعوا الرسول وأولي المر منكم)(.)5

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.

( )1فاطر .30 - 29 :
( )2البقرة 267 :
( )3البقرة .268 :
( )4اجلمعة .10 :
( )5البقرة .185 :
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الخطبة الثانية
اْلمد لله عدد ما خلق ،واْلمد لله ملء ما خلق ،وأشهد أن ل
ِله ِل 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 وأصحابه أْجعني ،وعلى التابعني هلم بإحسان َِل ي وم
الدين.
أوصيكم عباد الله ون فسي بت قوى الله عز وجل.
أيـها المسلمونِ :ن المسلم ي عمل ويتهد لي ؤتيه الله ت عاَل من

فضله ،قال سبحانه (:قل إن الفضل بيد الله يـؤتيه من يشاء
والله واسع عليم)( .)1ث ي ت وجه ِليه جل جالله بالدعاء سائال

فضله ،ف هو القائل سبحانه (:واسألوا الله من فضله إن الله كان
بكل شيء عليما)( .)2وقد كان من دعاء رسول الله  «: اللهم
ابسط عليـنا من بـركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك»( .)3ومن

دعائه ِ ذا خرج من المسجد «:اللهم إني أسألك من
( )1آل عمران .73 :
( )2النساء .32 :
( )3البخاري ِف األدب املفرد  ،699 :وأحد .15891 :
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فضلك»( .)1فاسألوا الله أن ي ؤتيكم من واسع فضله ،وكري
عطائه ،فإن خزائنه ل ت ن فد ،وهو ذو الفضل العظيم.
هذا وصلوا وسلموا على من أمرُت بالصالة والسالم عليه ،قال

ت عاَل (:إن الله وملئكته يصلون على النبي يا أيـها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما)( .)2وقال رسول الله  «:من صلى
علي صلة صلى الله عليه بها عشرا»(.)3

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبي نا ُممد وعلى آله وصحبه
أْجعني .وارض اللهم عن اللفاء الراشدين :أِب بكر وعمر وعثمان
وعلي ،وعن سائر الصحابة األكرمني.
اللهم ارحم شهداء الوطن األوفياء ،وارفع درجاِتم ِف عليني مع
األنبياء ،واجز أمهاِتم وآباءهم وزوجاِتم وأهليهم ْجيعا جزاء
الصابرين يا َسيع الدعاء.
اللهم انصر ق وات التحالف العرِب ،الذين َالفوا على رد اْلق َِل
أصحابه ،اللهم كن معهم وأيدهم ،اللهم وفق أهل اليمن َِل كل
( )1مسلم .713 :
( )2األحزاب. 56 :
( )3مسلم.384 :
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خي ،واْجعهم على كلمة اْلق والشرعية ،وارزق هم الرخاء يا أكرم
األكرمني .اللهم انشر الستقرار والسالم ِف ب لدان المسلمني
والعال أْجعني.
اللهم زد اإلمارات ب هجة وْجال ،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

إلى 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

احفظ لدولة اإلمارات استقرارها ورخاءها ،وبارك في خيـراتها،

وأدم عليـها المن والمان يا رب العالمين .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 ( ).
 .4مسك العصا .
 .5أن يكون املؤذن ملتزما بلبس البشت ،ومستعدا إللقاء الطبة كبديل ،وِبداء
املالحظات على الطيب ِن وجدت.
 . 6التأكد من عمل السماعات الداخلية الالقطة لألذان 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 َِ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 الطب اليت 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.
 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
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