اجلمعة 12 :مجادى األوىل  1440هـ

دولة اإلمـارات العـربية المتحـدة

الموافق2019/1/18 :م

اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

يريد الله الخيـر لعباده
الخطبة الول

اْلمد لله العزيز اْلميدَ ،يلق ما يشاء ويـفعل ما يريد ،وأشهد أن
ل ِله ِل الله وحده ل شريَ له ،وأشهد أن سيدنا ونبيـنا ُممدا
عبد الله ورسوله ،صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه
أمجعي ،وعلى من تبعهم بإحسان ِىل يـوم الدين.
أما بـعد :فأوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله تـعاىل ،قال

سبحانه (:يا أيـها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من

قـبلكم لعلكم تـتـقون)(.)1

أيـها المسلمونِ :ن الله عز وجل يريد اليـر لعباده ،ويـرضى هلم

ما يـنـفعهم ف معاشهم ومعادهم ،لذلَ شرع هلم من الدين ما فيه
سعادتـهم ف الدنـيا ،وفـوزهم ف اْخرة ،ودهلم على طريق عبادته،

وبـي هلم سبيل طاعته ،قال سبحانه (:يريد الله ليبـين لكم
ويـهديكم سنن الذين من قـبلكم ويـتوب عليكم والله عليم

( )1البقرة .21 :

حكيم)( .)1أي :يريد سبحانه أن يـوضح لكم أمور دينكم،
ومصالح دنـياكم( .)2كما بـي ذلَ للمم السابقة(.)3

فما الذي أراده الله تـعال لعباده؟

أيـها المؤمنون :لقد أراد الله تـعاىل لعباده أن يـهتدوا ِىل الصراط
المستقيم ،والسبيل القوي ،فـبـعث ِليهم رسله وأنبياءه عليهم
السالم ،قال تـبارك اْسه لسيدنا ُممد  (:وما أنـزلنا عليك

الكتاب إَّل لتبـين لهم الذي اختـلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم
يـؤمنون)( .)4وأنـزل عز وجل القرآن الكري ،قال سبحانه (:وكذلك
أنـزلناه آيات بـيـنات وأن الله يـهدي من يريد)( .)5ومن أراد الله
تـعاىل له اهلداية؛ شرح صدره لْلميان به ،ووفـقه للعمل بشرعه ،قال

سبحانه (:فمن يرد الله أن يـهديه يشرح صدره لْلسَلم)(.)6

والله سبحانه يريد منا أن نـتـفقه ف دينه ،قال رسول الله  «: من

يرد الله به خيـرا يـفقهه في الدين»( .)7وحثـنا النب  على طلب
( )1النساء .26 :
( )2تفسري القرطب .)147/5( :
( )3تفسري الرازي .)54/10( :
( )4النحل .64 :
( )5اْلج .16 :
( )6األنعام .125 :
( )7متفق عليه .
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كل علم نافع ،والجتهاد ف َصيله ،قال رسول الله  «: إنما

العلم بالتـعلم»( .)1وبذلَ نـعلم حقوق الله تـعاىل عليـنا ،وواجباتنا
تاه خلقه؛ فـنـؤديها على الوجه الذي يريده سبحانه؛ لنـفوز ف
الدنـيا واْخرة.
والله تـعاىل أراد أن يكون شرعه ْسحا سهال ،ل حرج فيه ول

تضييق( ،)2ول تـعسري ول تشديد ،قال سبحانه (:يريد الله بكم
اليسر وَّل يريد بكم العسر)( .)3أي يريد أن يسهل عليكم أحكام

شرعه اْلنيف( .)4ول يريد عز وجل الشدة بكم ،والمشقة

عليكم()5؛ قال تـبارك وتـعاىل (:ما يريد الله ليجعل عليكم من

حرج)( .)6فإن الله عز وجل ل يكلف الناس ِل ما يطيقون(.)7

قال سبحانهَّ (:ل يكلُ الله نـفسا إَّل ما آتاها سيجعل الله بـعد

عسر يسرا)( .)8وِن أحب الدين عند الله تـعاىل أيسره على عباده،

( )1البخاري معلقا ف كتاب العلم ،باب (. )10
( )2تفسري ابن كثري .)429/8( :
( )3البقرة .185 :
( )4تفسري البغوي .)601/1( :
( )5تفسري الطربي .)218/3( :
( )6املائدة .6 :
( )7تفسري الرازي .)116/7( :
( )8الطالق .7 :
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قال النب  «: إن خيـر دينكم أيسره»( .)1ففي التـيسري ف

الدين؛ تفيف من الله ورحة ،قال تـعاىل (:يريد الله أن يخفُ
عنكم وخلق اإلنسان ضعيفا)(.)2

أيـها المصلونِ :ن العدل من القيم النبيلة ،والمبادئ األصيلة؛ الت
يريدها الله تـعاىل ف أرضه ،ويأمر با مجيع خلقه ،قال عز وجل

(:إن الله يأمر بالعدل)( .)3فـهو سبحانه العدل الذي ل َيور(.)4
قال جل جالله (:وما الله يريد ظلما للعالمين)( .)5وقال عز وجل

ف اْلديث القدسي «:يا عبادي إني حرمت الظلم عل نـفسي،

وجعلته بـيـنكم محرما ،فَل تظالموا»( .)6فـقد نـهانا سبحانه عن
الظلم ،وأراد منا أن نـعدل فيما بـيـنـنا ،فأرسل ِليـنا رسوله ُممدا 

ليـرسخ قيمة العدل ،قال تـعاىل حكاية عن رسوله  (:وأمرت

لعدل بـيـنكم)( .)7فدعانا ِ ىل أن نـعطي كل ذي حق حقه.
والله تـعاىل يريد من عباده أن يـرجعوا ِليه ،ويـقبلوا تائبي عليه ،قال
( )1األدب املفرد .341 :
( )2النساء .28 :
( )3النحل .90 :
( )4تفسري ابن كثري .)93/2( :
( )5آل عمران .108 :
( )6مسلم .2577 :
( )7الشورى .15 :
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عز وجل (:والله يريد أن يـتوب عليكم)( .)1أي يريدكم سبحانه
أن تنيبوا ِليه؛ ليمن عليكم بتـوبته ،ويـغمركم بفضله ورحته.
ويريد الله عز وجل أن تسود السماحة ف المجتمع ،ويـعم الرفق ف
البـيوت كلها ،فإن ذلَ من الري؛ قال رسول الله  «: إذا أراد

الله عز وجل بأهل بـيت خيـرا؛ أدخل عليهم الرفق»( .)2فإن
الرفق أقـرب ِىل القلوب ،وأحب ِىل النـفوس ،وهو خيـر كله ،قال

رسول الله  «: من أعطي حظه من الرفق؛ فـقد أعطي حظه

من الخير»(.)3
وِن القناعة ما يريده الله تـعاىل لعباده؛ ليـنـعموا براحة البال،
وطمأنينة القلب ،قال رسول الله  «: إذا أراد الله بعبد خيـرا

جعل غناه في نـفسه ،وتـقاه في قـلبه»(.)4

عباد اللهِ :ن الناس ِذا اتهت ِهتـهم وِرادتـهم؛ نو َقيق ما

أراده الله تـعاىل هلم من طاعته ،وفـقهم عز وجل لعبادته ،واإلحسان
ِىل خلقه ،وأعطاهم على قدر ِرادتم ،وبسب نياتم ،قال
( )1النساء .27 :
( )2أحد .24427 :
( )3الرتمذي .2013 :
( )4صحيح ابن حبان .6217 :
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سبحانه (:والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تـقواهم)( .)1فمن
صدقت ِرادته ف الري ،وسعى لتحقيقه؛ عظم أجره ،وكثـر ثـوابه.
قال تـعاىل (:ومن أراد اْلخرة وسع لها سعيـها وهو مؤمن
فأولئك كان سعيـهم مشكورا)( .)2ووفـقه الله سبحانه لفعل

اليـرات ،ويسر له عمل الصاْلات ،قال رسول الله  «: إذا
أراد الله بعبد خيـرا استـعمله» .فقيل :كيف يستـعمله يا رسول

الله؟ قال «:يـوفـقه لعمل صالح»(.)3
فاللهم وفـقنا لتحقيق ما تريد ،ويسر لنا أمورنا ،وأكرمنا وأسعدنا،
ووفـقنا لطاعتَ أمجعي ،وطاعة رسولَ ُممد األمي  وطاعة

من أمرتـنا بطاعته يا رب العالمي؛ عمال بقولَ (:يا أيـها الذين
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي المر منكم)(.)4

نـفعِن الله وِياكم بالقرآن العظيم ،وبسنة نبيه الكري صلى الله عليه وسلم.
أقول قـوِل هذا وأستـغفر الله ِل ولكم ،فاستـغفروه ِنه هو الغفور الرحيم.

(ُ )1ممد . 17 :
( )2اإلسراء . 19 :
( )3الرتمذي . 2142 :
( )4النساء . 59 :
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الخطبة الثانية
اْلمد لله الكبري المتـعال ،ذي العزة واجلالل ،وأشهد أن ل ِله ِل
الله وحده ل شريَ له ،وأشهد أن سيدنا ونبيـنا ُممدا عبد الله
ورسوله ،صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أمجعي،
وعلى من تبعهم بإحسان ِىل يـوم الدين.
أوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله عز وجل.
أيـها المصلونِ :ن المرء ِذا انـقاد لشرع الله؛ وجب عليه أن
يـرضى بإرادة الله النافذة ،فإن ِرادته تـعاىل فـوق كل ِرادة ،قال

سبحانه (:إنما أمره إذا أراد شيئا أن يـقول له كن فـيكون)(.)1
فـهو عز وجل الفعال لما يريد ،قال تـعاىل (:إنه هو يـبدئ ويعيد*

وهو الغفور الودود* ذو العرش المجيد* فـعال لما يريد)(.)2
فإذا أراد سبحانه أن يـقضي أمرا فال مرد له ،وِذا أراد أن يـفعل
شيئا فال مانع إلرادته ،ول معقب لقوله .فـلنـعلم أن ما أراده الله
تـعاىل فيه خيـر ورحة ،ولنـرض بقضاء الله وقدره ،ولنـقبل عليه ف
كل أمورنا ،ولنستعن به ف مجيع أحوالنا ،ونسأله عونه وتـوفيقه،
( )1يس .82 :
( )2الربوج .16 - 13 :
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ولنـعزز ذلَ ف قـلوب أولدنا؛ ليـزدادوا ِميانا مع ِمياِنم ،وثقة
بربم ،ويـنشؤوا على طاعة خالقهم جل جالله ،فـتطمئن قـلوبـهم،
وتـنشرح صدورهم ،وتـزداد سعادتـهم ف حياتم ،ويـفوزوا باجلنة ف
آخرتم.
هذا وصلوا وسلموا على من أمرُت بالصالة والسالم عليه ،قال
تـعاىل (:إن الله ومَلِئكته يصلون عل النبي يا أيـها الذين آمنوا

صلوا عليه وسلموا تسليما)( .)1اللهم صل وسلم وبارك على
سيدنا ونبيـنا ُممد وعلى آله وصحبه أمجعي.
وارض اللهم عن اللفاء الراشدين :أِب بكر وعمر وعثمان وعلي،
وعن سائر الصحابة األكرمي .اللهم ِنا نسألَ صحة ِميان،
وِميانا ف حسن خلق ،وَناحا يـتبـعه فالح ،ورحة منَ وعافية،
ومغفرة منَ ورضوانا .اللهم اجعلنا من البارين بآبائهم وأمهاتم،
المحسني ِىل أهليهم وأرحامهم .اللهم وفق رِئيس الدولة،

الشيخ خليفة بن زايد لكل خير ،واحفظه بحفظك وعنايتك،
ووفق اللهم ناِئبه وولي عهده المين لما تحبه وتـرضاه ،وأيد

( )1األحزاب . 56 :
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إخوانه حكام اإلمارات اللهم اغفر للمسلمي والمسلمات

والمؤمني والمؤمنات :األحياء 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 وغفرانَ

ورحتَ آباءنا وأمهاتنا ومجيع أرحامنا ومن له حق عليـنا.
اللهم ِنا نسألَ موجبات رحتَ ،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
رحته ،ول حاجة ِل قضيتـها ويسرتـها يا أكرم األكرمي ،فأنت
على كل شيء قدير ،وباإلجابة جدير.
اللهم احفظ لدولة اإلمارات استقرارها ورخاهها ،وبارك في

خيـراتها ،وزدها فضَل ونعما ،وحضارة وعلما ،وبـهجة وجماَّل،
ومحبة وتسامحا ،وأدم عليـها السعادة والمان يا رب العالمين.
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اللهم ارحم شهداء الوطن وقـوات التحالف األبـرار ،واجز خيـر
اجلزاء أمهات الشهداء وآباءهم وزوجاتم وأهليهم مجيعا ،اللهم
انصر قـوات التحالف العرِب ،الذين َالفوا على رد اْلق ِىل
أصحابه .اللهم كن معهم وأيدهم ،اللهم وفق أهل اليمن ِىل كل
خري ،وامجعهم على كلمة اْلق والشرعية ،وارزقـهم الرخاء يا أكرم
األكرمي.
اللهم انشر الستقرار والسالم ف بـلدان المسلمي والعاَل أمجعي.
ربـنا آتنا ف الدنـيا حسنة وف اْخرة حسنة وقنا عذاب النار،
وأدخلنا اجلنة مع األبـرار يا عزيز يا غفار.
عباد الله :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 ِىل اجلامع مبكرا .
 .3أن يكون حجم ورقة الطبة صغريا ( ).
 .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 وأِنا تعمل بشكل
جيد أثناء الطبة.
 .7التأكد من وجود كتاب خطب اجلمعة ف مكان بارز (على اْلامل).
 .8منع التسول ف املسجد منعا باتا ،ولْلبالغ 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 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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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 الرْسي بالدولة باللغات (العربية ،واإلَنليزية ،واألوردو)800 24 22
لْلجابة على األسئلة الشرعية وقسم الرد على النساء
من الثامنة صباحا حىت الثامنة مساء عدا أيام العطل الرْسية
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