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فآتاهم الله ثـواب الدنـيا

الخطبة الول
احلمد لله الكري الوهاب ،يـعجل لعباده الثـواب ،ويـؤتيهم من فضله
بغي حساب ،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 أجعي ،وعلى من تبعهم بإحسان ِل يـوم
الدين.
أما بـعد :فأوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله تـعال ،قال

سبحانه (:ومن يـتق الله يجعل له مخرجا* ويـرزقه من حيث َل
يحتسب)( .)1فبتـقوى الله تـعال تكثـر األرزاق وتـتـيسر األمور ،قال
عز وجل (:ومن يـتق الله يجعل له من أمره يسرا)( .)2وبا تـغفر

الذنوب وتـعظم األجور ،قال جل جالله (:ومن يـتق الله يكفر
عنه سيئاته ويـعظم له أجرا)(.)3

( )1الطالق . 3 - 2 :
( )2الطالق . 4 :
( )3الطالق . 5 :

أيـها المصلونِ :ن الله عز وجل يازي عباده على أعماهلم ف
الدنـيا ،مع ما يدخره هلم من ثـواب عظيم ف اْلخرة ،قال تـعال

(:من كان يريد ثـواب الدنـيا فعند الله ثـواب الدنـيا واْلخرة
وكان الله سميعا بصيرا)( .)1وقال رسول الله  «: إن الله َل

يظلم مؤمنا حسنة؛ يـعط بها في الدنـيا ،ويجزى بها في

اْلخرة»( .)2فجزاء الله تـعال وثـوابه سعادة تـرافق صاحبـها ف
الدنـيا واْلخرة ،قال عز وجل (:من عمل صالحا من ذكر أو أنـث

وهو مؤمن فـلنحييـنه حياة طيبة)(.)3

فما هي العمال التي يـعجل الله تـعال ثـوابـها في الدنـيا؟ ِن
اإليان بالله تـعال والعمل الصالح من أعظم ما يـعجل الله عز
وجل ثـوابه ف الدنـيا؛ فإنه يـثمر مودة لصاحبه ف قـلوب اللق
ونـفوسهم؛ قال تـعال (:إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات

سيجعل لهم الرحمن ودا)( .)4أي ُمبة عند الناس ف الدنـيا(.)5
( )1النساء . 134 :
( )2مسلم . 2808 :
( )3النحل . 97 :
( )4مري . 96 :
( )5تفسي الطربي .)642/15( :
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قال بـعض العلماء :ما أقـبل عبد بقلبه ِل الله سبحانه ِل أقـبل الله
بقلوب المؤمني ِليه ،حّت يـرزقه مودتـهم ورْحتـهم(.)1
ومن عاجل ثرات اإليان والعمل الصالحِ :جابة الدعاء ،قال الله

تـعال (:ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من

فضله)( .)2أي :يستجيب سبحانه دعاءهم ،ويزيدهم فضال فـوق
ذلَ( )3فـيـعطيهم من خي الدنـيا ما ل يسألوه ِياه؛ ألنه لطيف
بم ،ومدبـر لمصاحلهم(.)4
وما يـنعم الله عز وجل به على المؤمن ف الدنـيا ِذا عمل

الصاحلات :راحة البال ،وسالمة األحوال ،قال سبحانه (:والذين
آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نـزل عل محمد وهو الحق

من ربهم كفر عنـهم سيئاتهم وأصلح بالهم)(.)5

أيـها المؤمنونِ :ن من أخلص لله تـعال ف عمله؛ ناه سبحانه

عند الشدائد؛ قال رسول الله  «: بـيـنما ثَلثة نـفر يـتمشون
أخذهم المطر ،فأووا إل غار في جبل ،فانحطت عل فم

( )1تفسي ابن كثي .)269/5( :
( )2الشورى .26 :
( )3تفسي ابن كثي )206/7( :
( )4التحرير والتنوير )91/25( :
(ُ )5ممد . 2 :
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غارهم صخرة من الجبل ،فانطبـقت عليهم ،فـقال بـعضهم

لبـعض :انظروا أعماَل عملتموها صالحة لله ،فادعوا الله تـعال

بها ،لعل الله يـفرجها عنكم»( .)1فدعا كل واحد منـهم با عمل

من صاحلات ُملصا لله تـعال فيها ،فـفرج سبحانه عنـهم.
وباإلكثار من النـوافل يـنال المؤمن ف الدنـيا ُمبة الله تـعال

وعنايـته ،وحفظه ورعايـته ،قال رسول الله  «: إن الله قال :وما
يـزال عبدي يـتـقرب إلي بالنـوافل حت أحبه ،فإذا أحببته :كنت

سمعه الذي يسمع به ،وبصره الذي يـبصر به ،ويده التي يـبطش

بها ،ورجله التي يمشي بها ،وإن سألني لعطيـنه ،ولئن

استـعاذني لعيذنه»( .)2وبالستغفار يـنـزل الله عز وجل الغيث من
السموات ،ويـهب البني والبـنات ،ويكثـر األموال واليـرات ،قال
تـعال على لسان نبيه نوح عليه السالم (:فـقلت استـغفروا ربكم

إنه كان غفارا* يـرسل السماء عليكم مدرارا* ويمددكم بأموال
وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنـهارا)(.)3

( )1مسلم . 3743 :
( )2البخاري . 6502 :
( )3نوح . 12 - 10 :
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عباد اللهِ :ن التواضع لله تـعال سبب لرفـعة اإلنسان ف الدنـيا
وعلو شأنه ومكانته ،قال رسول الله  «: ما تـواضع أحد لله إَل
رفـعه الله»( .)1أي :يـرفـعه سبحانه ف الدنـيا ،ويـثبت له ف القلوب

منزلة ،ويـعلي عند الناس شأنه ،ويل مكانه(.)2
ومن األعمال الصاحلة الت يـعجل الله عز وجل لصاحبها األجر ف

الدنـيا :الصدقة واإلنـفاق ،قال تـعال (:وما أنفقتم من شيء فـهو

يخلفه وهو خيـر الرازقين)

()3

وف احلديث القدسي «:قال الله

تـبارك وتـعال  :يا ابن آدم أنفق أنفق عليك»( .)4فالنـفقة ف وجوه

الرب والي من أسباب سعة الرزق وزيادته؛ قال سبحانه (:مثل
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنـبتت سبع

سنابل في كل سنبـلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله
واسع عليم)(.)5

أيـها الراغبون في ثـواب الدنـيا واْلخرةِ :ن بر الوالدين وصلة
األرحام ما يـعجل الله عز وجل ثـوابه ف الدنـيا؛ فـيزيد لصاحبه ف

( )1مسلم . 2588 :
( )2شرح النووي على مسلم . )142/16( :
( )3سبأ . 39 :
( )4متفق عليه .
( )5البقرة . 261 :
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رزقه ،ويـبارك له ف عمره ،قال رسول الله  «: من سره أن يمد
له في عمره ،ويـزاد في رزقه ،فـليبـر والديه ،وليصل رحمه»(.)1
وما يـنال به المرء عون الله تـعال وتأييده ف الدنـيا؛ حسن معاملة
الناس ،وتـقدي العون هلم ،قال رسول الله  «: والله في عون

العبد ما كان العبد في عون أخيه»( .)2وقال  «: من كان في

حاجة أخيه كان الله في حاجته»(.)3

فاللهم اهدنا ألحسن األقـوال واألفـعال ،وأهلمنا جيل األخالق
وكري الصال ،واجعلنا للخلق نافعي ،ولصنائع المعروف من
السابقي ،ووفـقنا لطاعتَ أجعي ،وطاعة رسولَ ُممد األمي 

وطاعة من أمرتـنا بطاعته ،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.

( )1أْحد  ، 318 /21 :وصحيح ابن حبان . 440 :
( )2مسلم . 2699 :
( )3متفق عليه .
( )4النساء . 59 :
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الخطبة الثانية
احلمد لله كما يـنبغي جلالل وجهه وعظيم سلطانه ،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
أجعي ،وعلى من تبعهم بإحسان ِل يـوم الدين
أوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله عز وجل.
أيـها المصلونِ :ن المسلم ِذا أحسن عبادته ،وكان سحا ف
معاملته ،آتاه الله تـعال ف الدنـيا من عظيم فضله ،وجزيل عطائه،
ووفاه أجره ف اْلخرة؛ قال تـعال (:للذين أحسنوا في هذه الدنـيا

حسنة)( .)1أي :من أحسن عمله ف الدنـيا؛ أحسن الله عز وجل
ِليه ف الدنـيا واْلخرة ( ،)2لذلَ كان من دعاء عباد الله الصاحلي
أن قالوا  (:واكتب لنا في هذه الدنـيا حسنة)( .)3ومن دعاء
المؤمني قـوهلم (:ربـنا آتنا في الدنـيا حسنة وفي اْلخرة حسنة

وقنا عذاب النار)(.)4
( )1النحل . 30 :
( )2ابن كثي . 568/4 :
( )3األعراف . 156 :
( )4البقرة . 201 :
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هذا وصلوا وسلموا على من جعلت الصالة عليه سببا لكفاية
اهلموم ،ومغفرة الذنوب ،قال أب بن كعب رضي الله عنه :قـلت يا

رسول الله :أجعل لَ صالت كلها؟ قال «:إذا تكف همك،

ويـغفر لك ذنـبك»( .)1وبا أمرنا الله تـعال؛ قال سبحانه (:إن
الله ومَلئكته يصلون عل النبي يا أيـها الذين آمنوا صلوا عليه

وسلموا تسليما)(.)2

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبيـنا ُممد وعلى آله وصحبه
أجعي .وارض اللهم عن اللفاء الراشدين :أب بكر وعمر وعثمان
وعلي ،وعن سائر الصحابة األكرمي.
اللهم اجعلنا من البارين بآبائهم وأمهاتم ،المحسني ِل أهليهم
وأرحامهم .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 للمسلمي والمسلمات :األحياء منـهم واألموات،
اللهم ارحم الشيخ زايد ،والشيخ مكتوم ،وشيوخ اإلمارات

( )1الرتمذي . 2457 :
( )2األحزاب . 56 :
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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.
اللهم احفظ لدولة اإلمارات استقرارها ورخاءها ،وبارك في

خيـراتها ،وزدها فضَل ونعما ،وحضارة وعلما ،وبـهجة وجماَل،
ومحبة وتسامحا ،وأدم عليـها السعادة والمان يا رب 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 احلق ِل
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أصحابه .اللهم كن معهم وأيدهم ،اللهم وفق أهل اليمن ِل كل
خي ،واجعهم على كلمة احلق والشرعية ،وارزقـهم الرخاء يا أكرم
األكرمي.
اللهم انشر الستقرار والسالم ف بـلدان المسلمي والعال أجعي.
ربـنا آتنا ف الدنـيا حسنة وف اْلخرة 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.
 .2احلضور ِ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 لألذان املوحد وأهنا تعمل بشكل
جيد أثناء الطبة.
 .7التأكد من وجود كتاب خطب اجلمعة ف مكان بارز (على احلامل).
 .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.aeوذلَ لقرتاح عناوين جديدة أو ِثراء للعناوين املعتمدة أو ِبداء
الرأي ف الطب الت ألقيت.
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