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الموافق2018/8/31 :م

لهم جزاء الضعف

الخطبة الول
احلمد لله العزيز الكري ،ذي اإلحسان العميم ،يضاعف لمن يشاء
من عباده أجره ،ويزيد له ثـوابه ،وأشهد أن ل إله إل الله وحده ل
شريك له ،صاحب الفضل جل جالله ،وتـقدس كماله ،وأشهد أن
سيدنا ونبيـنا ُممدا عبد الله ورسوله ،فاللهم صل وسلم وبارك على
سيدنا ونبيـنا ُممد وعلى آله وصحبه أجعني ،وعلى من تبعهم
بإحسان إَل يـوم الدين.
أما بـعد :فأوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله ،قال تـعاَل (:يا
أيـها الذين آمنوا إن تـتـقوا الله يجعل لكم فـرقانا ويكفر عنكم

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

أيـها المصلون :يـقول الله جل ثـناؤه (:إن الله ل يظلم مثـقال

ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويـؤت من لدنه أجرا عظيما)(.)2
أي :إن الله تـعاَل ل يـنقص مؤمنا حسنة ،ولكن يضاعف له ثـواب
( )1األنفال .29 :
( )2النساء .40 :

أعماله( .)1فاحلسنة الواحدة يضاعفها فـيكثر ثـوابـها( .)2قال النب

 فيما يـروي عن ربه عز وجل «:إن الله كتب الحسنات
والسيئات ،ثم بـين ذلك ،فمن هم بحسنة فـلم يـعملها كتبـها
الله له عنده حسنة كاملة ،فإن هو هم بها فـعملها كتبـها الله له

عنده عشر حسنات إل سبعمائة ضعف ،إل أضعاف كثيرة،

ومن هم بسيئة فـلم يـعملها كتبـها الله له عنده حسنة كاملة،

فإن هو هم بها فـعملها كتبـها الله له سيئة واحدة»(.)3
وقد حث الله تـعاَل عباده على عمل الصاحلات ،واإلكثار من
احلسنات ،ووعدهم عليـها بزيادة ثـوابا ،ومضاعفة أجرها ،فـقال عز
وجل (:من جاء بالحسنة فـله عشر أمثالها)( .)4أي :فـله عشر

أمثال حسنته الت جاء با( .)5وقال سبحانه (:ومن يـقترف حسنة

نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور)( .)6فـبشر الله عز وجل
عباده الذين آمنوا وعملوا بطاعته بالنعيم ومضاعفة األجر والكرامة

( )1النووي على مسلم )150 - 149/17( :
( )2تفسري القرطب .)195/5( :
( )3متفق عليه .
( )4األنعام .160 :
( )5تفسري الطربي .)36/10( :
( )6الشورى 23 :
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ف اْلخرة( .)1وهو الغفور الشكور ،يـغفر الكثري من السيئات،
ويكثـر القليل من احلسنات ،فـيستـر ويـغفر ،ويضاعف فـيشكر(.)2
ويثيب على احلسنة أضعافا كثرية ،قال تـعاَل (:والله يضاعف لمن

يشاء والله واسع عليم)( .)3فالله عز وجل كري ف ثـوابه ،يـهب

من يشاء من عباده أجرا عظيما ،ويـؤِت من لدنه فضال كبريا (ذلك

فضل الله يـؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم)(.)4

أيـها المسلمون :ما هي العمال التي لها جزاء الضعف؟ إن
اإليان بالله عز وجل له أجر كبري ،والعمل الصالح له ثـواب عظيم،
فمن آمن بربه ،وتـقرب إليه بالطاعات؛ نال أجره أضعافا مضاعفة،
قال تـعاَل (:وما أموالكم ول أولدكم بالتي تـقربكم عندنا زلف

إل من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا

وهم في الغرفات آمنون)( .)5أي :تضاعف هلم احلسنة بعشر

أمثاهلا ،إَل سبعمائة ضعف ،وهم ف منازل اجلنة العالية آمنون من
كل بأس وخوف وأذى ،ومن كل شر ُيذر منه(.)6
( )1تفسري الطربي )494/20( :
( )2تفسري ابن كثري )204/7( :
( )3البقرة .261 :
( )4اجلمعة .4 :
( )5سبأ .37 :
( )6تفسري ابن كثري .)522/6( :
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وتـقوى الله تـعاَل هلا أجران ،فإن التقي قد آمن بأن الله عز وجل
يـراه ،فصان نـفسه عن معصيته ،ووقف عند أمره ونـهيه ،وعمل

بدي نبيه  ،فآتاه أجره مرتـني ،قال تـبارك اسه (:يا أيـها الذين
آمنوا اتـقوا الله وآمنوا برسوله يـؤتكم كفلين من رحمته ويجعل

لكم نورا تمشون به ويـغفر لكم والله غفور رحيم)( .)1أي:
يـعطكم ضعفني من األجر(.)2
عباد الله :ومن األعمال الت هلا ثـواب مضاعف ف اْلخرة قراءة
القرآن الكري ،فـلك بكل حرف حسنة ،ويضاعفها الله تـعاَل لك

عشرة أمثال ،قال رسول الله  «: من قـرأ حرفا من كتاب الله

فـله به حسنة ،والحسنة بعشر أمثالها ،ل أقول الم حرف،
ولكن ألف حرف ،ولم حرف ،وميم حرف»( .)3ومن شقت
عليه التالوة فـله أجران ،قال رسول الله  «: الذي يـقرأ القرآن

ويـتتـعتع فيه ،وهو عليه شاق ،له أجران»( .)4أي أجر القراءة
وأجر المشقة والتـعب(.)5
( )1احلديد .28 :
( )2الطربي .)208/23( :
( )3الرتمذي .2910 :
( )4متفق عليه  ،واللفظ ملسلم .789 :
( )5التيسري بشرح اجلامع الصغري.453/2 :
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ويضاعف الله عز وجل أجر الصلوات المس لمن حرص عليـها،
وأداها حق أدائها ،فإنه سبحانه قد فـرضها ف رحلة المعراج خسني
صالة ،ث خففها برحته إَل خس ،وجعلها خسني ف األجر كما
جاء ف حديث اإلسراء ،قال رسول الله  «: فـنودي إني قد
أمضيت فريضتي ،وخففت عن عبادي ،وأجزي الحسنة

عشرا»( .)1فاحرصوا يا عباد الله على أداء الصلوات ف وقتها،
وخاصة صالة العصر ،فمن حافظ عليـها كتب الله تـعاَل له أجره
مرتـني ،فـعن أب بصرة الغفاري رضي الله عنه قال :صلى بنا رسول
الله  العصر ،فـقال «:إن هذه الصَلة عرضت عل من كان

قـبـلكم فضيـعوها ،فمن حافظ عليـها كان له أجره مرتـين»(.)2

فاللهم ارزقـنا خيـر األعمال أثـرا ،وأفضلها أجرا ،ووفـقنا لطاعتك
أجعني ،وطاعة رسولك ُممد األمني  وطاعة من أمرتـنا بطاعته،
عمال بقولك (:يا أيـها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول
وأولي المر منكم)(.)3

نـفعِن الله وإياكم بالقرآن العظيم ،وبسنة نبيه الكري صلى الله عليه وسلم.
أقول قـوِل هذا وأستـغفر الله ِل ولكم ،فاستـغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
( )1البخاري .3207 :
( )2مسلم .830 :
( )3النساء . 59 :
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الخطبة الثانية
احلمد لله رب العالمني ،يا رب لك احلمد كما يـنبغي جلالل
وجهك وعظيم سلطانك ،وأشهد أن ل إله إل الله وحده ل شريك
له ،وأشهد أن سيدنا ونبيـنا ُممدا عبد الله ورسوله ،اللهم صل
وسلم وبارك على سيدنا ونبيـنا ُممد وعلى آله وأصحابه أجعني،
وعلى التابعني هلم بإحسان إَل يـوم الدين.
أما بـعد :فأوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله عز وجل.

أيـها المصلون :قال الله تـعاَل (:إن المصدقين والمصدقات

وأقـرضوا الله قـرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم)(.)1

فالصدقة ما يضاعف عند الله أجرها ،ويلف ف الدنـيا على

صاحبها ،قال سبحانه (:من ذا الذي يـقرض الله قـرضا حسنا
فـيضاعفه له وله أجر كريم)( .)2وقال عز وجل (:من ذا الذي
يـقرض الله قـرضا حسنا فـيضاعفه له أضعافا كثيرة)( .)3والصدقة
على ذي القرب المحتاج هلا أجران ،قال  «: الصدقة عل

( )1احلديد .18 :

( )2احلديد . 11 :
( )3البقرة .245 :
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المسكين صدقة ،والصدقة عل ذي الرحم اثـنتان :صدقة،

وصلة»( .)1وإن الزوج من أوِل القرب الذين هم أوَل بالرب ،وبذل
الري ،والزوجة الت ُسن عبادة ربـها ،وتتهد ف رعاية بـيتها،
وتساعد زوجها هلا أجران ،فـعن زيـنب امرأة عبد الله بن مسعود
قالت :خرج عليـنا بالل فـقلنا له :ائت رسول الله  فأخربه أن
امرأتـني بالباب تسألنك :أتزئ الصدقة عنـهما ،على أزواجهما،
وعلى أيـتام ف حجورِها؟ فسأله ...فـقال له رسول الله «: 

لهما أجران :أجر القرابة ،وأجر الصدقة»( .)2ألن ذلك يـثمر
مودة وُمبة بـني الزوجني ،وتاسكا للسرة ،وسعادة ألفـرادها،
واستقرارا للمجتمع.
اللهم تـقبل صاحلات أعمالنا ،وضاعف حسناتنا ،وصل اللهم
وسلم على نبيـنا فإنك سبحانك القائل (:إن الله ومَلئكته
يصلون عل النبي يا أيـها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا

تسليما)( .)3وقال رسول الله  «: من صل علي صَلة صل
( )1الرتمذي  ، 658 :والنسائي  ،2582 :وابن ماجه  ،1844 :وأحد .17884 :
( )2متفق عليه.
( )3األحزاب . 56 :
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الله عليه بها عشرا»( .)1اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا
ونبيـنا ُممد وعلى آله وصحبه أجعني .وارض اللهم عن اللفاء
الراشدين :أب بكر وعمر وعثمان وعلي ،وعن سائر الصحابة
األكرمني .اللهم اجعلنا من البارين بآبائهم وأمهاتم ،المحسنني
إَل 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 للمسلمني والمسلمات :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 وغفرانك ورحتك آباءنا وأمهاتنا وجيع أرحامنا ومن له حق
عليـنا .اللهم إنا نسألك موجبات رحتك ،وعزائم مغفرتك ،والغنيمة
من كل بر ،والسالمة من كل إث ،اللهم إنا نسألك الفوز باجلنة،
( )1مسلم .384 :
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والنجاة من النار ،اللهم ل تدع لنا ذنـبا إل غفرته ،ول ِها إل
فـرجته ،ول ديـنا إل قضيته ،ول مريضا إل شفيته ،ول ميتا إل
رحته ،ول حاجة إل قضيتـها ويسرتـها يا أكرم األكرمني ،فأنت
على كل شيء قدير ،وباإلجابة جدير.
اللهم احفظ لدولة اإلمارات استقرارها ورخاءها ،وبارك في

خيـراتها ،وزدها فضَل ونعما ،وحضارة وعلما ،وبـهجة وجمال،
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 ُالفوا على رد احلق إَل
أصحابه .اللهم كن معهم وأيدهم ،اللهم وفق أهل اليمن إَل كل
خري ،واجعهم على كلمة احلق والشرعية ،وارزقـهم الرخاء يا أكرم
األكرمني .اللهم انشر الستقرار والسالم ف بـلدان المسلمني
والعاَل أجعني .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 إل بتصريح مكتوب.
 .2احلضور إَل اجلامع مبكرا .
 .3أن يكون حجم ورقة الطبة صغريا ( ).
 .4مسك العصا .
 .5أن يكون املؤذن ملتزما بلبس البشت ،ومستعدا إللقاء الطبة كبديل ،وإبداء
املالحظات على الطيب إن 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 احلامل).
 .8منع التسول ف املسجد منعا باتا ،ولإلبالغ عن املتسول يرجى التصال برقم
( )800 26 26أو رقم ( )999أو إرسال رسالة نصية على رقم (.)2828
 لطفا :من يرغب أن يكتب خطبة فلريسلها مشكورا على فاكس026211850
أو يرسلها على إييل Khutba@Awqaf.gov.ae
 أضيفت خدمة جديدة لتطوير خطبة اجلمعة على موقع اهليئة www.awqaf.aeوذلك لقرتاح عناوين جديدة أو إثراء للعناوين املعتمدة أو إبداء
الرأي ف الطب الت ألقيت.
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