اجلمعة  26 :مجادى األوىل 1440هـ

دولة اإلمارات العربية المتحدة

الموافق2019/2/1 :م

اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

أعمال لها نور

الخطبة الول

اْلمد لله نور السموات واألرْ ومن فيهن ،ورب السموات
واألرْ ومن فيهن ،وأشهد أن َل إله إَل الله وحده َل شريك له،
وأشهد أن سيدنا ونبيـنا ُممدا عبد الله ورسوله ،فاللهم صل وسلم
وبارك على سيدنا ونبيـنا ُممد ،وعلى آله وصحبه أمجعني ،وعلى
من تبعهم بإحسان إىل يـوم الدين.
أما ب عد :فأوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله ،قال سبحانه
وتـعاىل (:يا أي ها الذين آمنوا ات قوا الله وآمنوا برسوله ي ؤتكم

كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به وي غفر لكم والله
غفور رحيم)(.)1

أي ها المسلمون :يـقول الله تـعاىل (:ي وم ت رى المؤمنين

والمؤمنات يسع نورهم ب ين أيديهم وبأيمانهم بشراكم الي وم
جنات تجري من تحتها الن هار خالدين فيها ذلك هو الفوز

( )1اْلديد . 28 :

العظيم)( .)1قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه :يـعطون نورهم
على قدر أعماهلم ،فمنـهم من يـعطى نوره مثل اجلبل بـني يديه،
ومنـهم من يـعطى نوره دون ذلك( .)2فالناس يـومئذ درجات بسب

نورهم ،قال رسول الله  «: أول زمرة تدخل الجنة عل صورة
القمر لي لة البدر ،والذين عل آثارهم كأحسن كوكب دري في

السماء إضاءة ،ق لوب هم عل ق لب رجل واحد ،ل ت باغض

ب ي ن هم ول تحاسد»( .)3فـقد جعل الله تـعاىل للمؤمن ف الدنـيا نورا
يـهتدي به ف حياته ،ويـتبصر به ف آِرته ،على قدر عبادته
وطاعته ،فما هي العمال التي تزيد نور المؤمن في الدن يا

والخرة؟ إن من األعمال الت تورث اإلنسان نورا :قراءة القرآن
الكري ،فـهو الصراط المستقيم ،والنور المبني ،قال الله سبحانه

(:وكذلك أوحي نا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب
ول اإليمان ولكن جعلناه نورا ن هدي به من نشاء من

عبادنا)( .)4ولذلك أوصى رسول الله  بالعناية به ،والتمسك با

( )1اْلديد . 12 :
( )2املستدرك . 8751 :
( )3متفق عليه .
( )4الشورى .52 :
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جاء فيه ،فـقال عليه الصالة والسالم «:كتاب الله فيه الهدى

والنور ،فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به»( .)1فمن تدبـر آياته،
وعمل بأحكامه؛ كان ف الدنـيا من المهتدين ،وسطع نوره يـوم
الدين ،قال الله سبحانه (:كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من

الظلمات إل النور بإذن ربهم إل صراط العزيز الحميد)(.)2
وقد أِبـر الله عز وجل نبيـنا ُممدا  بفضل سورة الفاتة وأواِر
سورة البـقرة؛ لما فيهما من معان عظيمة ،تـهدي القلوب ،وتـزكي
النـفوس ،وتني للنسان طريق ربه سبحانه ،فـعن ابن عباس رضي
الله عنـهما قال :بـيـنما جْبيل قاعد عند النب َ سع صوتا من

فـوقه ،فـرفع رأسه فـقال «:هذا باب من السماء فتح الي وم لم
ي فتح قط إل الي وم ،ف ن زل منه ملك ،ف قال :هذا ملك ن زل إل

الرض لم ي نزل قط إل الي وم ،فسلم ،وقال :أبشر بنورين

أوتيت هما لم ي ؤت هما نبي ق ب لك :فاتحة الكتاب ،وخواتيم سورة
الب قرة ،لن ت قرأ بحرف من هما إل أعطيته»(.)3

( )1مسلم . 2408 :
( )2إبراهيم . 1 :
( )3مسلم . 806 :
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ومن األعمال الت هلا نور كبي ،وأجر كثي؛ قراءة سورة الكهف يـوم

اجلمعة ،قال رسول الله  «: من ق رأ سورة الكهف في ي وم

الجمعة؛ أضاء له من النور ما ب ين الجمعت ين»( .)1أي جعل الله
تـعاىل له نورا ف قـلبه وف كل أحواله ،ونورا يصعد مع أعماله(.)2

أي ها المصلون :إن المسلم يـزداد نوره يـوم القيامة بإتـقان طهوره،
وإحسان وضوئه ،قال النب  «: إن أمتي يدعون ي وم القيامة

غرا محجلين من آثار الوضوء»( .)3ومعناه :أن النور يسطع من
وجوههم وأيديهم وأرجلهم يـوم القيامة( .)4فإذا أسبغ المرء وضوءه،
وأقـبل على صالته؛ زاده الله عز وجل نورا ،قال رسول الله 

«:الصَلة نور»( .)5ومعناه أنه يكون أجرها نورا لصاحبها يـوم
القيامة( .)6فـعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنـهما،

عن النب  أنه ذكر الصالة يـوما فـقال «:من حافظ علي ها

كانت له نورا وب رهانا ونجاة من النار ي وم القيامة»(.)7
( )1السنن الكْبى للبيهقي  ، 6209 :وسنن الدارمي .3450 :
( )2التنوير شرح اجلامع الصغي .348/10 :
( )3متفق عليه .
( )4املسالك ف شرح موطأ مالك .)105/2( :
( )5مسلم . 223 :
( )6شرح النووي على مسلم .)101/3( :
( )7أمحد . 6576 :
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ومن حرص على صالت الفجر والعشاء ف المسجد؛ أعطاه الله

عز وجل نورا تاما ف اِْرة ،قال النب  «: بشر المشائين في

الظلم إل المساجد بالنور التام ي وم القيامة»( .)1فالمشي إىل

المساجد والرجوع منـها؛ ثـوابه النور من الله تـعاىل ،وذلك يـرى ف
اِْرة عيانا ،وأما ف الدنـيا فـقد يستقر النور ف القلوب( ،)2ويظهر
أثـره على اجلوارح.
والدعاء له أثـر كبي ف إكساب المرء نورا ف الدنـيا واِْرة ،فـقد

كان من دعاء رسول الله  إذا قام إىل الصالة من الليل «:اللهم
لك الحمد ،أنت نور السموات والرض»( .)3وكان رسول الله

 إذا أراد أن َيرج إىل الصالة؛ سأل الله تـعاىل النور ف أعضائه

وجهاته ،وطلب اهلداية ف مجيع تصرفاته( ،)4فـقال «:اللهم اجعل

في ق لبي نورا ،وفي بصري نورا ،وفي سمعي نورا ،وعن يميني
نورا ،وعن يساري نورا ،وف وقي نورا ،وتحتي نورا ،وأمامي نورا،

وخلفي نورا ،وعظم لي نورا»(.)5

( )1أبو داود  ، 561 :والرتمذي  ، 223 :وابن ماجه . 781 :
( )2فتح الباري َلبن رجب .)544/2( :
( )3متفق عليه .
( )4شرح النووي على مسلم .)45/6( :
( )5متفق عليه  ،واللفظ ملسلم .
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وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يكثر أن يدعو ِبؤَلء
الدعوات :ربـنا أصلح بـيـنـنا ،واهدنا سبيل اإلسالم ،وَننا من
الظلمات إىل النور(.)1
فاللهم اجعل ف قـلوبنا نورا ،وارزقـنا ف اِْرة نورا ،ووفـقنا لطاعتك
أمجعني ،وطاعة رسولك ُممد األمني  وطاعة من أمرتـنا بطاعته
عمال بقولك (:يا أي ها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول

وأولي المر منكم (.)2
نـفعِن الله وإياكم بالقرآن العظيم،
وبسنة نبيه الكري صلى الله عليه وسلم.
أقول قـوِل هذا وأستـغفر الله ِل ولكم،
فاستـغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

( )1األدب املفرد .630 :
( )2النساء .59 :
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الخطبة الثانية
اْلمد لله رب العالمني ،سبحانه هو النور اْلق المبني ،وأشهد أن
َل إله إَل الله وحده َل شريك له ،وِل الصاْلني ،وأشهد أن سيدنا
ونبيـنا ُممدا عبد الله ورسوله ،فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا
ونبيـنا ُممد ،وعلى آله وأصحابه أمجعني ،وعلى التابعني هلم
بإحسان إىل يـوم الدين.
أوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله عز وجل.

أي ها المصلون :إن كل أعمال الْب واإلحسان ،وكل الطاعات
واْلسنات؛ تورث اإلنسان بـهاء ف الوجه ،وانشراحا ف الصدر،
ونورا ف الدنـيا واِْرة ،قال أحد الصاْلني :إن للحسنة نورا ف
القلب ،وضياء ف الوجه(.)1
وإن من الناس من يلس يـوم القيامة على منابر من نور ،أولئك
الذين يرصون على العدل واإلنصاف ،قال رسول الله  «: إن

المقسطين عند الله عل منابر من نور»(.)2
( )1تفسي ابن كثي . )361/7( :
( )2مسلم . 1827 :
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وإن من يعلهم الله تـعاىل على منابر من نور يـوم القيامة :أناسا
زرعوا المحبة بـيـنـهم ،وعززوها ف نـفوسهم ،حّت صاروا كاجلسد
الواحد ،يبون بـعضهم ،ويـتـعاونون فيما بـيـنـهم ،قال رسول الله 
 «:قال الله عز وجل :المتحابون في جَللي لهم منابر من نور،
ي غبطهم النبيون والشهداء»(.)1

فـلنـقبل على فعل اليـرات ،ولنـغرس ذلك ف قـلوب أوَلدنا ،حّت
نكون من أنار الله عز وجل طريقهم إىل الي ف الدنـيا ،وسبيلهم
إىل اجلنة ف اِْرة.
هذا وصلوا وسلموا على من أمرُت بالصالة والسالم عليه ،قال
تـعاىل (:إن الله ومَلئكته يصلون عل النبي يا أي ها الذين آمنوا

صلوا عليه وسلموا تسليما)(.)2
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبيـنا ُممد ،وعلى آله وصحبه
أمجعني.
وارْ اللهم عن اللفاء الراشدين :أِب بكر وعمر وعثمان وعلي،
وعن سائر الصحابة األكرمني.
( )1الرتمذي .2390 :
( )2األحزاب . 56 :
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اللهم زدنا إميانا ويقينا ،وعونا وتـوفيقا ،وُمبة وتالمحا ،واغفر لنا
وْبائنا وأمهاتنا ،وبارك ف أوَلدنا ،وأدم السعادة ف بـيوتنا ووطننا،
واجعلنا بارين بآبائنا ،واصلني ألرحامنا.
اللهم وفق رئيس الدولة ،الشيخ خليفة بن زايد لكل خير،

واحفظه بحفظك وعنايتك ،ووفق اللهم نائبه وولي عهده المين

لما تحبه وت رضاه ،وأيد إخوانه حكام اإلمارات
اللهم اغفر للمسلمني والمسلمات والمؤمنني والمؤمنات :األحياء

منـهم واألموات ،اللهم ارحم الشيخ زايد ،والشيخ مكتوم،
وشيوخ اإلمارات الذين ان ت قلوا إل رحمتك ،اللهم ارحمهم
رحمة واسعة من عندك ،وأدخلهم الجنة ي ت ن عمون فيها بغير

حساب .وأدِل اللهم ف عفوك وغفرانك ورمحتك آباءنا وأمهاتنا
ومجيع أرحامنا ومن له حق عليـنا.
اللهم احفظ لدولة اإلمارات استقرارها ورخاءها ،وبارك في

خي راتها ،وزدها فضَل ونعما ،وحضارة وعلما ،وب هجة وجمال،
ومحبة وتسامحا ،وأدم علي ها السعادة والمان يا رب العالمين.
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اللهم ارحم شهداء الوطن وقـوات التحالف األبـرار ،واجز ِيـر
اجلزاء أمهات الشهداء وآباءهم وزوجاِتم وأهليهم مجيعا ،اللهم
انصر قـوات التحالف العرِب ،الذين تالفوا على رد اْلق إىل
أصحابه .اللهم احفظهم بفظك ،وأنزل عليهم نصرك ،اللهم وفق
أهل اليمن إىل كل ِي ،وامجعهم على كلمة اْلق والشرعية،
وارزقـهم الرِاء يا أكرم األكرمني.
اللهم انشر اَلستقرار والسالم ف بـلدان المسلمني والعاَ أمجعني.
اللهم اسقنا الغيث وَل َتعلنا من القانطني ،اللهم أغثـنا ،اللهم
أغثـنا ،اللهم أغثـنا غيثا مغيثا هنيئا واسعا شامال ،اللهم اسقنا من
بـركات السماء ،وأنبت لنا من بـركات األرْ.
ربـنا آتنا ف الدنـيا حسنة وف اِْرة حسنة وقنا عذاب النار،
وأدِلنا 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 .1اَللتزام التام بالطبة املكتوبة وعدم الروج عنها إَل بتصريح مكتوب.
 .2اْلضور إىل اجلامع مبكرا .
 .3أن يكون حجم ورقة الطبة صغيا ( ).
 .4مسك العصا .
 .5أن يكون املؤذن ملتزما بلبس البشت ،ومستعدا إللقاء الطبة كبديل ،وإبداء
املالحظات على الطيب إن وجدت.
 . 6التأكد من عمل السماعات الداِلية الالقطة لألذان املوحد وأهنا تعمل بشكل
جيد أثناء الطبة.
 .7التأكد من وجود كتاب ِطب اجلمعة ف مكان بارز (على اْلامل).
 .8منع التسول ف املسجد منعا باتا ،وللبالغ عن املتسول يرجى اَلتصال برقم
( )800 26 26أو رقم ( )999أو إرسال رسالة نصية على رقم (.)2828
 لطفا :من يرغب أن يكتب ِطبة فليسلها مشكورا على فاكس026211850
أو يرسلها على إمييل Khutba@Awqaf.gov.ae
 أضيفت ِدمة جديدة لتطوير ِطبة اجلمعة على موقع اهليئة www.awqaf.aeوذلك َلقرتاح عناوين جديدة أو إثراء للعناوين املعتمدة أو إبداء
الرأي ف الطب الت ألقيت.
ـــــ
الرؤية :مرجعية إسالمية 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 ،واإلَنليزية ،واألوردو)800 24 22
للجابة على األسئلة الشرعية وقسم الرد على النساء
من الثامنة صباحا حّت الثامنة مساء عدا أيام العطل الرَسية
2535
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