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المصلي يـناجي ربه

الخطبة األولى
اْلمد لله الذي جعل الصالة راحة للعابدين ،وأنسا للذاكرين،
وأشهد أن ل ِله ِل الله وحده ل شريك له ،وأشهد أن سيدنا
ونبي نا ُممدا عبد الله ورسوله ،صلى الله وسلم وبارك عليه ،وعلى
آله وصحبه أجعي ،وعلى من تبعهم بإحسان ِل ي وم الدين.
أما بـعد :فأوصيكم عباد الله ون فسي بت قوى الله ،قال عز
وجل(:وأن أقيموا الصَلة واتـقوه وهو الذي إليه تحشرون)(.)1

أيـها المصلون :قال الله ت عال (:قد أفـلح المؤمنون* الذين
هم في صَلتهم خاشعون)( .)2فإن الصالة صلة ب ي المؤمني

ورّبم ،ومعراج لقلوّبم وأرواحهم ،ففيها يقف المصلي ب ي يدي
ربه؛ خاشعا بقلبه ،خاضعا بوارحه ،ي ناجيه سبحانه ،قال رسول
الله  «: إن المصلي يـناجي ربه»( .)3أي :ياطبه ت عال بالذكر

( )1األنعام .72 :
( )2املؤمنون .2 - 1 :
( )3املوطأ .176 :

()1

والقرآن

مستحضرا عظمته وجالله ،مستجيبا ألمره سبحانه

(:وأقم الصَلة لذكري)( .)2أي :لتذكرن فيها( .)3ف يبدأ المصلي
بالتكبي عمال بقوله سبحانه (:وكبـره تكبيرا)( .)4قائال :الله أكبـر.

أي :الله ت عال أعظم وأجل وأعلى من كل ما يطر بالبال ،ولقاؤه
سبحانه أكب ر من الدن يا وما فيها.
ث ي قرأ المصلي سورة الفاتة ي ناجي ّبا ربه ،ف يحمده ويجده،
طالبا رحته ،راجيا هداي ته ،ف يجيبه الله عز وجل ،ف ي عطيه ما سأل
وي غفر له ،قال  «: فإن هو قام فصلى ،فحمد الله وأثـنى

عليه ومجده بالذي هو له أهل ،وفـرغ قـلبه لله ،إّل انصرف من

خطيئته كهيئته يـوم ولدته أمه»( .)5وي قرأ المصلي ب عد الفاتة ما
ت يسر له من القرآن الكري ،مت فكرا ف آياته ،متدب را معان كلماته،
عمال بقول ربه سبحانه (:ليدبـروا آياته وليتذكر أولو األلباب)(.)6
( )1شرح القسطالن ،485/1 :ومرقاة املفاتيح .702/2
( )2طه .14 :
( )3تفسي الطربي .283/18 :
( )4اإلسراء . 111 :
( )5مسلم .832 :
( )6ص.29 :

2

أيـها المصلون :وي ركع المصلي معظما ربه سبحانه ،متثال ق ول

النب  «: أما الركوع فـعظموا فيه الرب»( .)1مؤكدا معن هذا
الت عظيم بلسانه ،ف يسبح ربه ،ويشهد له بالعظمة والتكري ،قائال:
سبحان رّب العظيم( .)2وي رددها ف ركوعه ثالث مرات؛ ليستقر
معناها ف ق لبه.
وي رفع من ركوعه قائالَ :سع الله لمن حده؛ ومعناهاَ :سع الله
ت عال ْلمد عبده وث نائه ،واستجاب سبحانه لرجائه( .)3قال النب

«: إذا قال اإلمام :سمع الله لمن حمده ،فـقولوا :اللهم ربـنا
لك الحمد ،فإنه من وافق قـوله قـول المَلئكة؛ غفر له ما تـقدم

من ذنبه»( .)4ف ليستشعر المصلي مواف قة المالئكة له ف دعائه،
وتساب قهم ِل تسجيل حسناته؛ لعظم قدر هذه الكلمات وجزيل
أجرها؛ ورف عة درجة صاحبها( )5ف قد قال النب  ي وما ف
صالته «:سمع الله لمن حمده» .ف قال رجل وراءه :رب نا ولك
( )1مسلم 479 :
( )2مسلم .772 :

( )3فتح الباري لبن رجب ( ، )74/5وشرح النووي على مسلم .)193/4( :
( )4متفق عليه .
( )5املسالك ف شرح موطأ مالك .)434/3( :
3

اْلمد ،حدا كثيا طيبا مباركا فيه .ف لما انصرف رسول الله  من

صالته قال «:لقد رأيت بضعة وثَلثين ملكا يـبتدرونـها ،أيـهم
يكتبـها أوّل»(.)1

أيـها المناجون ربـهمِ :ن المصلي يسجد ب ي يدي ربه خاشعا
معظما مطيعا( )2قائال :سبحان رّب األعلى ،فبالسجود لله عز
وجل وتسبيحه ي زداد الساجد ق ربا منه سبحانه ،قال ت عال

(:واسجد واقـترب)( .)3وقال رسول الله  «: أقـرب ما يكون
العبد من ربه وهو ساجد ،فأكثروا الدعاء»( .)4ف قد كان من

دعاء النب  ف سجوده «:اللهم اغفر لي ذنبي كله ،دقه وجله
 -أي صغيه وكبيه ،وقليله وكثيه -وأوله وآخره ،وعَلنيته

وسره»( .)5وكان  يسأل ربه عفوه ورضاه ،ف قد َسعته السيدة
عائشة رضي الله عن ها ي قول ف سجوده «:اللهم أعوذ برضاك من

سخطك ،وبمعافاتك من عقوبتك»(.)6
( )1البخاري .799 :
( )2تفسي القرطب ( )14/20وتفسي البغوي ()400/8
( )3العلق .19 :
( )4مسلم .482 :
( )5مسلم .483 :
( )6مسلم .486 :
4

ويستحب للمصلي ب عد الرفع من السجود أن يدعو بدعاء جامع
لي ري الدن يا والخرة ف ي قول «:رب اغفر لي ،وارحمني،

واجبـرني ،وارفـعني ،وارزقني ،واهدني»(.)1

وف اجللوس للتشهد؛ ي ثن المصلي على ربه عز وجل بأفضل
التحيات والصلوات الطيبات المباركات ،ويسلم على خي الالئق
سيدنا ُممد رسول الله  ،وعلى عباد الله الصاْلي ،ويصلي
على النب  ،ويسأل الله ت عال ما شاء.
ومن األدعية المسنونة ب عد التشهد «:اللهم اغفر لي ما قدمت

وما أخرت ،وما أسررت وما أعلنت ،وما أسرفت ،وما أنت

أعلم به مني ،أنت المقدم وأنت المؤخرّ ،ل إله إّل أنت»(.)2
ث يتم المصلي صالته بالسالم ،وقد ملها خشوعا وتدب را،
وخضوعا وتأمال ،وتضرعا ِل الله سبحانه ،ف يشعر براحة وسكينة،
وسعادة وطمأنينة؛ ألنه قد خرج من صالته خاليا من ذنوبه كي وم
ولدته أمه ،ف يصبح نقيا صافيا ،ي علو وجهه ب هاء ف الدن يا ،ونور ف
الخرة ،قال رسول الله  «: الصَلة نور»(.)3

( )1أحد .3514 :
( )2مسلم .201 :
( )3مسلم .223 :

5

فاللهم أنر ق لوب نا بطاعتك ،وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن
عبادتك ،اللهم وف قنا جيعا لطاعتك وطاعة رسولك ُممد 

وطاعة من أمرت نا بطاعته ،عمال بقولك (:يا أيـها الذين آمنوا

أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم)(.)1
ن فعن 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.

( )1النساء .59 :
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الخطبة الثانية
اْلمد لله رب العالمي ،وأشهد أن ل ِله ِل الله وحده ل شريك
له ،وأشهد أن سيدنا ُممدا عبد الله ورسوله ،اللهم صل وسلم
وبارك على سيدنا ُممد وعلى آله وأصحابه أجعي ،وعلى التابعي
هلم بإحسان ِل ي وم الدين.
أوصيكم عباد الله ون فسي بت قوى الله عز وجل.
أيـها المصلونِ :ن الصالة ركن عظيم من أركان الدين ،أمرنا الله
ت عال أن نافظ على أدائها ف أوقاتا ،قال ت عال (:إن الصَلة
كانت على المؤمنين كتابا موقوتا)( .)1وقال رسول الله 

«:خمس صلوات افـتـرضهن الله على عباده من أحسن
وضوءهن وصَلهن لوقتهن ،فأتم ركوعهن وسجودهن

وخشوعهن كان له عند الله عهد أن يـغفر له»( .)2ف لنحافظ
علي ها كبارا وصغارا ،شبابا ورجال ونساء ،فإن ها وصية رسول الله
 :فعن علي بن أّب طالب رضي الله عنه قال :كان آخر كالم
( )1النساء .103 :

( )2أبو داود  ،425:وأحد.22704:
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رسول الله  «: الصَلة الصَلة»( .)1حرصا منه  على أن
يكون المسلم دائم الصلة بربه عز وجل.
هذا وصلوا وسلموا على من أمرُت بالصالة والسالم عليه ،قال الله

ت عال (:إن الله ومَلئكته يصلون على النبي يا أيـها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما)( .)2وقال رسول الله  «: من صلى
علي صَلة صلى الله عليه بها عشرا»( .)3اللهم صل وسلم

وبارك على سيدنا ونبي نا ُممد ،وعلى آله وصحبه أجعي .وارض
اللهم عن اللفاء الراشدين :أّب بكر وعمر وعثمان وعلي ،وعن
سائر الصحابة األكرمي.
اللهم أدم علي نا نعمك ،وأسبغ علي نا فضلك ،ومت عنا براحة البال،
وحسن اْلال ،وق بول األعمال ،اللهم ت قبل صالت نا ،وضاعف
حسناتنا ،واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا ،وأكرمنا وأسعدنا ف الدن يا
والخرة.
اللهم اجعلنا من البارين بآبائهم وأمهاتم ،المحسني ِل أهليهم
وأرحامهم.
( )1السنن الكربى للبيهقي .15800:

( )2األحزاب . 56 :
( )3مسلم .384 :
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اللهم وفق رئيس الدولة ،الشيخ خليفة بن زايد لكل خير،
واحفظه بحفظك وعنايتك ،ووفق اللهم نائبه وولي عهده األمين
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 إلى رحمتك ،اللهم ارحمهم رحمة واسعة من

عندك ،وأفض عليهم من خيرك ورضوانك .وأدخل اللهم ف
عفوك وغفرانك ورحتك آباءنا وأمهاتنا وجيع 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 واألمان 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،
واجعهم على كلمة اْلق والشرعية ،وارزق هم الرخاء يا أكرم
األكرمي .اللهم انشر الستقرار والسالم ف ب لدان المسلمي
والعاَل أجعي .رب نا آتنا ف الدن يا حسنة وف الخرة 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 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 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 ِ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 الدين ،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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