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رب اجعل هذا البـلد آمنا

الخطبة الول
اْلمد لله الكري المنان ،أكرمنا بنعمة األوطان ،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 أْجعني ،وعلى من تبعهم بإحسان إَل يـوم الدين.
أما بـعد :فأوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله ،قال سبحانه
وتـعاَل (:يا أيـها الذين آمنوا اتـقوا الله وكونوا مع الصادقين)(.)1

أيـها المسلمون :قال الله تـعاَل حكاية عن سيدنا إبـراهيم عليه

السالم (:رب اجعل هذا بـلدا آمنا)( .)2يـعن مكة .وذلك عندما

أمره الله عز وجل أن يسكن ذريـته با ،وكانت واديا غيـر ذي زرع،
فامتثل عليه السالم أمر ربه ،ومضى بزوجته هاجر وبطفلها الرضيع
إْساعيل إَل مكة ،وليس با يـومئذ بشر وَل ماء ،فـوضعهما هنالك
ث انطلق عليه السالم ،ودعا بذه الدعوات (:ربـنا إني أسكنت

( )1التوبة .119 :
( )2البقرة .126 :

من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بـيتك المحرم ربـنا ليقيموا

الصَلة فاجعل أفئدة من الناس تـهوي إليهم)( .)1أي :اجعله
ُمال تشتاق إليه األرواح ،وَتن إليه القلوب .فاستجاب الله تـعاَل
دعاء خليله إبـراهيم عليه السالم( ،)2فجعل قـلوب الناس متـعلقة
بكة بـلد الله اْلرام ،يأتون إليه من كل فج عميق؛ ليشهدوا
المشاعر المعظمة ،والمواقف المكرمة( .)3قال الله سبحانه (:وإذ

جعلنا البـيت مثابة للناس وأمنا)( .)4كما دعا إبـراهيم عليه السالم
لوطنه مكة بسعة الرزق ،ورغد العيش ،فـقال (:وارزقـهم من

الثمرات) أي :ليكون ذلك عونا هلم على طاعتك ،فاستجاب الله

تـعاَل له( ،)5ورزق أهل مكة من أنـواع الثمرات ،الت كانت َتمل
إليـها من كل بـلد ،فـلما رأى إبـراهيم عليه السالم مكة عامرة
مزدهرة؛ علم أنه َل بد هلذه اليـرات من حاية َتميها ،ورعاية
َتوطها ،فدعا لوطنه مرة أخرى قائال (:رب اجعل هذا البـلد

( )1البخاري  .3364 :واآلية من سورة إبراهيم .37 :
( )2تفسري ابن كثري .)413/1( :
( )3تفسري الرازي .)48/4( :
( )4البقرة .125 :
( )5تفسري ابن كثري .)514/4( :
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آمنا)( .)1فكانت دعوة إبـراهيم هذه من أعظم الدعوات وأْجعها،
وأشلها وأنـفعها.
وقد سجل القرآن الكري هذا الدعاء الالد؛ لتتـعلم األجيال من أب
األنبياء حب األوطان ،والدعاء هلا بالري واَلطمئـنان .ول يكتف
سيدنا إبـراهيم عليه السالم بالدعاء لمكة؛ بل اشتـغل بإعمارها،
وبناء البـيت فيها؛ وما زال مقام إبـراهيم شاهدا على ذلك ،قال الله
تـعاَل (:إن أول بـيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى
للعالمين* فيه آيات بـيـنات مقام إبـراهيم ومن دخله كان
آمنا)( .)2فكان إبـراهيم عليه السالم بدعائه لوطنه ،وعمله من

أجله؛ سببا ف إعالء مكانته ،ورغد عيشه ،واستقرار أهله ،حّت

صارت مكة بـلدة مطمئنة ،أقسم الله تـعاَل با فـقال (:وهذا البـلد
المين)( .)3ونال أهلها عند الناس التـعظيم والتكري؛ فكان كل من

عرفـهم َيَتمهم ،ومن رآهم ف سفر سار معهم واطمأن بم؛
لكوِنم من سكان حرم الله ،فإنـهم كانوا يسافرون للمتاجرة ،ث

( )1إبراهيم .35 :
( )2آل عمران .97 - 96 :
( )3التني .3 :
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يـرجعون إَل بـلدهم مطمئنني( ،)1وقد ذكرهم الله سبحانه بذلك

فـقال (:إليَلف قـريش* إيَلفهم رحلة الشتاء والصيف*

فـليـعبدوا رب هذا البـيت* الذي أطعمهم من جوع وآمنـهم من
خوف)(.)2

أيـها المؤمنون :وهذا نبيـنا ُممد  كان َيب وطنه مكة المكرمة

حبا عظيما ،فـقد وقف يـوما ُياطبـها قائال «:ما أطيبك من بـلد

وأحبك إلي»( .)3ولما انـتـقل  إَل المدينة المنـورة؛ دعا الله
تـعاَل أن يـرزقه حبـها فـقال «:اللهم حبب إليـنا المدينة كحبـنا

مكة أو أشد»( .)4فأحب  وطنه اجلديد حبا كبريا ،فكان إذا
قدم من سفر ورأى بـيوت المدينة ومساكنـها؛ سر سرورا عظيما،
فـعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال :كان رسول الله  إذا
قدم من سفر ،فأبصر المدينة؛ أوضع ناقـته( .)5أي أسرع السيـر؛
حبا هلا( .)6وكان  يدعو هلا بالري والنماء ،والبـركة والرخاء،
( )1تفسري ابن كثري .)491/8( :
( )2سورة قريش .
( )3الَتمذي .3926 :
( )4متفق عليه .
( )5البخاري .1802 :
( )6فتح الباري َلبن حجر .)620/3( :
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فـيـقول «:اللهم إن إبـراهيم حرم مكة فجعلها حرما ،وإني
حرمت المدينة ...اللهم بارك لنا في مدينتنا ،اللهم بارك لنا في
صاعنا ،اللهم بارك لنا في مدنا ،اللهم اجعل مع البـركة

بـركتـين»( .)1فأنـعم الله تـعاَل على أهلها باتساع عيشهم ،ورواج
تارتم وزيادتا ،وكثـرة أمواهلم وخريهم ،وأغدق من فضله
عليهم( .)2وكان عليه الصالة والسالم حريصا على بناء وطنه
واستقراره ،ونوه وازدهاره؛ فـعمل  بيده الشريفة ،وبـن المسجد
مع أصحابه رضي الله عنـهم ،ث خط بـيوته من حوله( .)3وهذا دور
كل إنسان تاه وطنه؛ أن يـعمل على تـقدمه ،ويتهد ف رفع رايته.
نسأل الله تـعاَل أن يزيد دولة اإلمارات سعادة واطمئـنانا ،وُمبة
ووئاما ،وأن يـوفـقنا ْجيعا لطاعته وطاعة رسوله ُممد  وطاعة من
أمرنا بطاعته ،عمال بقوله (:يا أيـها الذين آمنوا أطيعوا الله
وأطيعوا الرسول وأولي المر منكم)(.)4

نـفعن الله وإياكم بالقرآن العظيم ،وبسنة نبيه الكري صلى الله عليه وسلم.
أقول قـوِل هذا وأستـغفر الله ِل ولكم ،فاستـغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

( )1مسلم . 1374 :
( )2شرح النووي على مسلم .)142/9( :
( )3الطبقات الكربى .)113/3( :
( )4النساء .59 :
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الخطبة الثانية
اْلمد لله رب العالمني ،أنـعم عليـنا بنعم حسان ،وخيـرات عظام،
وأشهد أن َل إله إَل الله وحده َل شريك له ،وأشهد أن سيدنا
ونبيـنا ُممدا عبد الله ورسوله ،اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا
ونبيـنا ُممد ،وعلى آله وأصحابه أْجعني ،وعلى التابعني هلم
بإحسان إَل يـوم الدين.
أوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله عز وجل.
أيـها المصلون :لقد قـرن الله تـعاَل بـني اَلستقرار واَلزدهار ،فـقال

سبحانه (:أولم نمكن لهم حرما آمنا يجب إليه ثمرات كل

شيء رزقا من لدنا)( .)1فباستقرار الوطن تـتحقق سعادة اْلياة،
ويعيش الناس ف عدل وعزة ورخاء ،وإقـبال على ما يـنـفعهم(.)2
فالواجب عليـنا أن نـعزز ُمبة الوطن ف قـلوب أبـنائنا ،ونـرب على
اَلعتزاز به أجيالنا؛ اقتداء بليل الله إبـراهيم ونبيـنا ُممد عليهما
الصالة والسالم؛ فإن حب الوطن يـثمر التـفان ف خدمته ،والدفاع
عن مكانته ،والعمل ألجل رفـعته ،ورفع رايته.

( )1القصص .57 :
( )2التحرير والتنوير .)715/1( :
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هذا وصلوا وسلموا على من أمرُت بالصالة والسالم عليه ،قال الله

تـعاَل (:إن الله ومَلئكته يصلون عل النبي يا أيـها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما)( .)1اللهم صل وسلم وبارك على

سيدنا ونبيـنا ُممد ،وعلى آله وصحبه أْجعني .وارض اللهم عن
اللفاء الراشدين :أب بكر وعمر وعثمان وعلي ،وعن سائر
الصحابة األكرمني.

اللهم زد دولة اإلمارات عطاء وبرا ،وخيـرا مستمرا ،وبارك في

نعمها وخيـراتها ،واجعلنا مخلصين في بنائها وإعمارها ،ساعين

في تـقدمها وازدهارها ،متـفانين في خدمتها ورفع رايتها ،يا ذا
الجَلل واإلكرام.

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 لنا
وارحنا ،وعافنا وارزقـنا ،اللهم أغننا بالعلم ،وزيـنا باْللم ،وأكرمنا
بالتـقوى ،وْجلنا بالعافية ،وأسعد بـيوتـنا ،إنك على كل شيء قدير،
( )1األحزاب . 56 :
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وباإلجابة جدير .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 وْجيع
أرحامنا ومن له حق عليـنا.
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 اْلق إَل
أصحابه.
اللهم كن معهم وأيدهم ،اللهم وفق أهل اليمن إَل كل خري،
واْجعهم على كلمة اْلق والشرعية ،وارزقـهم الرخاء يا أكرم
األكرمني .اللهم انشر اَلستقرار والسالم ف بـلدان المسلمني
والعال أْجعني .ربـنا آتنا ف الدنـيا حسنة وف اآلخرة حسنة وقنا
عذاب النار ،وأدخلنا اجلنة مع األبـرار يا عزيز يا غفار.
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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 األرض.
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 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 لألذان املوحد وأِنا 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 اَلتصال 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 إمييل Khutba@Awqaf.gov.ae
 أضيفت خدمة جديدة لتطوير خطبة اجلمعة على موقع اهليئة www.awqaf.aeوذلك َلقَتاح عناوين جديدة أو إثراء للعناوين املعتمدة أو إبداء
الرأي ف الطب الت ألقيت.
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