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رحمة الله تـعالى

الخطبة الولى
اْلمد لله الذي وسعت رْحته كل شيء ،وأشهد أن ل ِله ِل الله
وحده ل شريك له ،وأشهد أن سيدنا ونبيـنا ُممدا عبد الله
ورسوله ،أرسله الله تـعال رْحة للعالمني ،صلى الله وسلم وبارك
عليه وعلى آله وصحبه أجعني ،وعلى من تبعهم بإحسان ِل يـوم
الدين.

أما بـعد :فأوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله ،قال سبحانه

وتـعال (:ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبـها للذين يـتـقون

ويـؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يـؤمنون)(.)1

أيـها المسلمونِ :ن من أْساء الله اْلسَن وصفاته العلى ،اْسي

الرْحن الرحيم ،قال عز وجل (:وإلهكم إله واحد َل إله إَل هو

الرحمن الرحيم)( .)2فـقد كتب ربـنا جل جالله الرْحة على نـفسه،
( )1األعراف .156 :
( )2البقرة .163 :

قال تـعال (:كتب ربكم على نـفسه الرحمة)( .)1وسبـقت رْحته
غضبه ،قال رسول الله  «: إن الله لما قضى الخلق كتب

عنده فـوق عرشه إن رحمتي سبـقت غضبي»( .)2وفـتح أبـوابـها

لعباده ،ونشرها بني الالق أجعني ،قال  «: جعل الله الرحمة
مائة جزء ،فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءا ،وأنـزل في الر

جزءا واحدا ،فمن ذلك الجزء يـتـراحم الخلق ،حتى تـرفع

الفرس حافرها عن ولدها ،خشية أن تصيبه»( .)3فـهو جل جالله

رْحن الدنـيا والخرة ورحيمهما ،وهو أرحم بالعبد من األم بولدها،
قال  حينما رأى امرأة تـرضع ولدها «:أتـرون هذه طارحة
ولدها في النار؟» .فـقال الصحابة :ل .فـقال  «: لله أرحم
بعباده من هذه بولدها»(.)4

والقرآن الكري مفعم ِبضامني الرْحة واإلنسانية ،قال تـعال (:يا

أيـها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور

وهدى ورحمة للمؤمنين)(.)5
( )1األنعام .54 :
( )2متف عليه .
( )3متف عليه .
( )4متف عليه .
( )5يونس .57 :
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ورْحة الله مقصد المالقكة المقربني ،ويدعون ِبا للتاقبني

فـيـقولون (:ربـنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا
واتـبـعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم)( .)1فِبْحته سبحانه َيفظنا

وَيمينا ( فالله خيـر حافظا وهو أرحم الراحمين)( .)2وِبا يـغفر
زلتنا ،ويـتجاوز عن سيئاتنا ،فـقد قرنت المغفرة بالرْحة ،قال عز
وجل (:وقل رب اغفر وارحم وأنت خيـر الراحمين)(.)3

ومن رْحته سبحانه أن أرسل لنا نبيـنا ُممدا  قال تـعال (:وما

أرسلناك إَل رحمة للعالمين)( .)4فكان  الرْحة المهداة يـرحم
الصغري والكبري ،ويـعطف على الضعيف والمسكني ،والقريب

والبعيد ،والمسلم وغري المسلم ،وقال  «: إنما بعثت
رحمة»( .)5وغرس  قيم الرْحة ِف نـفوس أصحابه ،فكانت

األساس ِف عالقاِتم وتـعامالِتم ،حَّت وصفهم ربـنا جل جالله

بقوله (:رحماء بـيـنـهم)(.)6
( )1غافر .7 :
( )2يوسف .64 :
( )3املؤمنون .118 :
( )4األنبياء .107 :
( )5مسلم .2599 :
( )6الفتح .29 :
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عباد اللهِ :ن التخل ِبل الرْحة من دلقل اإلاَميان ،أودعها الله
تـعال قـلوب عباده ،فالمؤمن رحيم ِبل اللهَ ،يب هلم ما َيب
لنـفسه ،ويـبذل من الري ما يـنال به رْحة ربه ،فـهو مصدر خري
ورْحة وسالم للعالمني ،قال َ «: ل تدخلوا الجنة حتى

تـراحموا» .قالوا :يا رسول الله كلنا رحيم .فـقال  «: إنه ليس
برحمة أحدكم خاصته ،ولكن رحمة العامة»( .)1فبالرْحة والتـراحم

تطيب اْلياة ،ويسعد الناس ،وتـتآلف القلوب ،وتـتجانس األروا،،
ويصبح المجتمع جسدا واحدا.

أيـها الرحماء :اعلموا أن للرْحة موجبات ،يستح ِبا العبد رْحة
ربه جل جالله ،فـقد نسب الله عباده الصاْلني ِل اْسه الرْحن
جل جالله ،فـقال تـعال (:وعباد الرحمن)( .)2وما ذاك ِل ألن
قـلوبـهم ملئت رْحة ولطفا وِحسانا ِل الل أجعني .فـرْحة الله

أرجى ما تكون للعبد الصالح ،قال عز وجل (:وأدخلناهم في
رحمتنا إنـهم من الصالحين)(.)3

( )1البيهقي .5928 :
( )2الفرقان .63 :
( )3األنبياء .86 :
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وأقـرب ما تكون من العبد المحسن ،قال تـعال (:إن رحمت الله

قريب من المحسنين)(.)1
ومن استمع لكالم ربه وأنصت ،وعمل ِبا فيه؛ أفاض الله عليه من
رْحاته ،قال تـعال (:وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا
لعلكم تـرحمون)( .)2وقال سبحانه (:وهذا كتاب أنـزلناه مبارك

فاتبعوه واتـقوا لعلكم تـرحمون)(.)3

ويـنال رْحة الله تـعال من أوى ِل ربه وأناب ِليه ،واعتصم به
وتـوكل عليه ،قال تـعال (:فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به

فسيدخلهم في رحمة منه وفضل)( .)4وللمستـغفرين أوفـر اْلظ
والنصيب من رْحة الله جل جالله ،قال تـعال (:لوَل تستـغفرون

الله لعلكم تـرحمون)( .)5ومن سأل الرْحة من ربه ناهلا ،ونال ِبا

سعادة الدنـيا والخرة ،ألنـها عطية أرحم الراْحني ،قال تـعال (:إنه

كان فريق من عبادي يـقولون ربـنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت

( )1األعراف .56 :
( )2األعراف .204 :
( )3األنعام .155 :
( )4النساء .175 :
( )5النمل .46 :
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خيـر الراحمين)( .)1فاللهم ِنا نسألك موجبات رْحتك ،وعزاقم
مغفرتك ،والغنيمة من كل بر ،والسالمة من كل ِْث ،والفوز باجلنة،
وأن تـوفـقنا جيعا لطاعتك وطاعة رسولك ُممد  وطاعة من

أمرتـنا بطاعته ،عمال بقولك (:يا أيـها الذين آمنوا أطيعوا الله
وأطيعوا الرسول وأولي المر منكم)(.)2
نـفعِن الله وِياكم بالقرآن العظيم
وبسنة نبيه الكري صلى الله عليه وسلم.
أقول قـوِل هذا وأستـغفر الله ِل ولكم،
فاستـغفروه ِنه هو الغفور الرحيم.

( )1املؤمنون .109 :
( )2النساء .59 :
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الخطبة الثانية
اْلمد لله رب العالمني ،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 أجعني ،وعلى التابعني
هلم بإحسان ِل يـوم الدين.
أوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله عز وجل.
أيـها المصلون :لقد وعد الله تـعال الرْحاء من عباده بنـيل رْحته
ِف الدنـيا والخرة ،قال  «: الراحمون يـرحمهم الرحمن،

ارحموا من في الر

يـرحمكم من في السماء»( .)1فالمؤمن

رحيم بنـفسه وبوالديه ،يدخل السرور على قـلوِبم ،ويسأل الله
الرْحة هلم ،قال تـعال (:واخفض لهما جناح الذل من الرحمة

وقل رب ارحمهما كما ربـياني صغيرا)( .)2ورحيم بأهل بـيته،
يـعطف عليهم ،وَيسن ِليهم ،ورحيم بذوي قـرابته ،يـتـفقد أحواهلم،
ويسعى على ِنـفاذ حواقجهم ،واإلنـفاق عليهم ،قال رسول الله 

 «:أهل الجنة ثالثة  -وذكر منـهم  -ورجل رحيم رقيق القلب
( )1أبو داود  ، 4941 :والرتمذي.1924 :
( )2اإلسراء.24 :
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لكل ذي قـربى»( .)1والمعلم رحيم بتالميذه ،نصحا وتـعليما،
فـيصِب عليهم ،ويـرف ِبم ،ولذا قدم الله الرْحة على العلم ،حينما

قال (:آتـيـناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما)(.)2

والطبيب رحيم بالمرضى ،يداوي جراحهم ،ويفف آلمهم ،ويـفتح
أبـواب األمل أمامهم ،والموظف رحيم ِبراجعيه ،يسهل معامالِتم
ويـيسرها ،ويلني بالقول هلم ،والتاجر رحيم بالناس ،يصدق ِف بـيعه
هلم ،قال  «: رحم الله رجال سمحا إذا باع ،وإذا اشتـرى،

وإذا اقـتضى»(.)3

والمسلم يـرحم جيع المخلوقات؛ من طري أو حيـوان ،فـيشكر الله
تـعال له صنـعه ،ويـغفر له ذنـبه ،فـعن أب هريـرة رضي الله عنه :أن
النب  قال  «:بـيـنا رجل بطريق اشتد عليه العطش فـوجد بئـرا

فـنـزل فيها ،فشرب ثم خرج ،فإذا كلب يـلهث يأكل الثـرى من
العطش ،فـقال الرجل :لقد بـلغ هذا الكلب من العطش مثل
الذي كان بـلغ مني ،فـنـزل البئـر ،فمل خفه ماء ،فسقى
( )1مسلم .2865 :
( )2الكهف.65 :
( )3البخاري .2076 :
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الكلب ،فشكر الله له ،فـغفر له» .قالوا :يا رسول الله وِن لنا ِف
البـهاقم ألجرا؟ فـقال «:في كل ذات كبد رطبة أجر»(. )1
هذا وصلوا وسلموا على من أمرُت بالصالة والسالم عليه ،قال

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

وبارك على سيدنا ونبيـنا ُممد وعلى آله وصحبه أجعني .وارض
اللهم عن اللفاء الراشدين :أب بكر وعمر وعثمان وعلي ،وعن
ساقر الصحابة األكرمني.
اللهم اجعلنا من البارين بآباقهم وأمهاِتم ،المحسنني ِل أهليهم.
اللهم أدم السعادة على اْلاكم والوطن .اللهم وفق رئيس الدولة،

الشيخ خليفة بن زايد لكل خير ،واحفظه بحفظك وعنايتك،
ووفق اللهم نائبه وولي عهده المين لما تحبه وتـرااه ،وأيد
إخوانه حكام اإلمارات.
( )1متف عليه .
( )2األحزاب . 56 :
( )3مسلم .384 :
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اللهم اغفر للمسلمني والمسلمات األحياء منـهم واألموات ،اللهم

ارحم الشيخ زايد ،والشيخ مكتوم ،وشيوخ اإلمارات الذين

انـتـقلوا إلى رحمتك ،اللهم ارحمهم رحمة واسعة من عندك،

وأفض عليهم من خيرك وراوانك .وأدخل اللهم ِف عفوك
وغفرانك ورْحتك آباءنا وأمهاتنا وجيع أرحامنا ومن له ح عليـنا.
اللهم ِنا نسألك موجبات رْحتك ،وعزاقم مغفرتك ،والغنيمة من
كل بر ،والسالمة من كل ِْث ،اللهم ِنا نسألك 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 األكرمني ،فأنت
على كل شيء قدير ،وباإلجابة جدير.
اللهم احفظ لدولة اإلمارات استقرارها ورخاءها ،وزدها نعما،

وعلما وحضارة ،وتسامحا وسعادة ،وجماَل ونظافة ،وبارك في
خيـراتها ،وأدم عليـها المن والمان يا رب العالمين.
اللهم ارحم شهداء الوطن وقـوات التحالف األبـرار ،واجز خيـر
اجلزاء أمهات الشهداء وآباءهم وزوجاِتم وأهليهم جيعا ،اللهم
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انصر قـوات التحالف العرب ،الذين َتالفوا على رد اْل ِل
أصحابه .اللهم كن معهم وأيدهم ،اللهم وف أهل اليمن ِل كل
خري ،واجعهم على كلمة اْل والشرعية ،وارزقـهم الرخاء يا أكرم
األكرمني.
اللهم انشر الستقرار والسالم ِف بـلدان المسلمني والعاَل أجعني.
ربـنا آتنا ِف الدنـيا حسنة وِف الخرة 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.
 .2اْلضور ِل اجلامع مبكرا .
 .3أن يكون حجم ورقة الطبة صغريا ( ).
 .4مسك 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 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 فلريسلها مشكورا على فاكس026211850
أو يرسلها على ِاَمييل Khutba@Awqaf.gov.ae
 أضيفت خدمة جديدة لتطوير خطبة اجلمعة على موقع اهليئة www.awqaf.aeوذلك لقرتا ،عناوين جديدة أو ِثراء للعناوين املعتمدة أو ِبداء
الرأي ِف الطب ال ي ألقيت.
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