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دولة اإلمـارات العـربية المتحـدة

الموافق2019/2/8 :م

اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

اللهم آت نـفوسنا تـقواها
الخطبة الول

اْلمد لله المليك المقتدر ،أعد للمتقي مقعد صدق ف جنات
ونـهر ،وأشهد أن ل ِله ِل الله وحده ل شركك له ،وأشهد أن
سيدنا ونبيـنا ُممدا عبد الله ورسوله ،صلى الله وسلم وبارك عليه
وعلى آله وصحبه أمجعي ،وعلى من تبعهم بإحسان ِل كـوم
الدكن.

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

سبحانه (:واتـقوا الله الذي أنـتم به مؤمنون)(.)1

أيـها المسلمونِ :ن تـقوى الله عز وجل خيـر ما كـتحلى به المرء
ف دنـياه ،وكـتـزود منه آلخرته ،قال الله جل وعال (:وتـزودوا فإن

خيـر الزاد التـقوى واتـقون يا أولي اللبا )( .)2لذلك كان
األنبياء عليهم السالم كأمرون أقـوامهم بالتـقوى ،وكوصونـهم

بلزومها ،قال الله تـعال عن قـوم نوح عليه السالم (:إذ قال لهم
( )1املائدة . 88 :
( )2البقرة . 197 :

أخوهم نوح أل تـتـقون)( .)1وقال عز وجل عن قـوم َثود (:إذ قال
لهم أخوهم صالح أل تـتـقون)( .)2وقال سبحانه عن ِبـراهيم عليه
السالم (:وإبـراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتـقوه)( .)3وكان

رسول الله  كوصي أصحابه رضي الله عنـهم بالتـقوى ،فـعن أب
ذر الغفاري رضي الله عنه قال :قـلت :كا رسول الله أوصن .قال

 «: اتق الله حيثما كنت»( .)4وكان  كدعو الله تـعال
قائال «:اللهم آت نـفسي تـقواها»( .)5ومن دعائه عليه الصالة
والسالم «:اللهم إني أسألك الهدى والتـق »(.)6

فما هي التـقوى؟ وكيف نكون من المتقين؟

عباد اللهِ :ن التـقوى هي امتثال أمر الله تـعال ،واجتناب نـهيه،
واإلتـيان با كـرضيه من األقـوال واألفـعال( ،)7وطاعة رسول الله 
والقتداء بدكه ،قال الله تـعال (:ومن يطع الله ورسوله ويخش

( )1الشعراء . 106 :
( )2الشعراء . 142 :
( )3العنكبوت . 16 :
( )4الرتمذي  ، 1987 :وأمحد  ، 22012واللفظ له .
( )5مسلم . 2722 :
( )6مسلم . 2721 :
( )7تفسري الرازي . )267/2( :
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الله ويـتـقه فأولئك هم الفائزون)( .)1أي :الظافرون برضا الله
تـعال ،اآلمنون من عقابه عز وجل(.)2

أيـها المتـقونِ :ن اإلقـبال على القرآن الكري ،واإلنصات آلكاته،
وتدبـر معان كلماته ،والهتداء با جاء فيه؛ من صفات المتقي،

قال الله تـعال (:الم* ذلك الكتا
للمتقين)(.)3

ل ريب فيه هدى

ومن أراد أن ككون من المتقي؛ فـليحرص على اْلالل من
الكسب ،والطيب من الرزق ،قال الله عز وجل (:وكلوا مما
رزقكم الله حَلل طيبا واتـقوا الله الذي أنـتم به مؤمنون)(.)4

فإن الرجل ل ككون تقيا حّت كـعلم من أكن ملبسه ومطعمه
ومشربه(.)5
ومن أوضح صور التـقوى؛ التحلي بميد األخالق ،ومجيل
الصفات؛ من الصب والصدق ،والوفاء بالعهد ،وِناز الوعد؛
( )1النور . 52 :
( )2تفسري الطبي . )343/17( :
( )3البقرة . 2 – 1 :
( )4املائدة . 88 :
( )5سري أعالم النبالء  )74/5( :والقائل هو  :ميمون بن مهران.
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وغريها من األخالق الفاضلة؛ الت تدل على عمق التـقوى ف

القلوب ،ويبـها عالم الغيوب ،قال تـبارك اْسه (:بـل من أوف

بعهده واتـق فإن الله يحب المتقين)(.)1

أيـها المؤمنونِ :ن المعاملة بـي الزوجي بودة ولطف ،ولي
وعطف؛ من تـقوى الله تـعال ،قال رسول الله  «: فاتـقوا الله

في النساء ،فإنكم أخذتموهن بأمان الله»(.)2

واإلحسان ف تـربية األولد ،ومنحهم المحبة والرعاكة ،وتقيق
العدل بـيـنـهم ف اهلبات والعطاكا؛ من تـقوى الله تـعال ،قال رسول
الله  «: فاتـقوا الله واعدلوا بـين أولدكم»(.)3

وما يقق التـقوى ف القلوب ،وكـزكي معانيـها ف النـفوس :معاملة
الناس مجيعا بالعدل ،قال الله سبحانه (:اعدلوا هو أقـر للتـقوى

واتـقوا الله إن الله خبير بما تـعملون)( .)4فبالعدل واإلنصاف؛
كـنال اإلنسان ثقة الناس ومودتـهم ،وككسب تـقدكرهم وُمبتـهم.

( )1آل عمران .76 :
( )2مسلم . 1218 :
( )3البخاري . 2587 :
( )4املائدة . 8 :
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وكلما تاوز المسلم وصفح ،وعامل الناس بالفضل وتسامح؛
فأحسن ِل مسيئهم ،وعفا عن مطئهم؛ كان ذلك أقـرب لتـقوى
الله سبحانه ،قال عز وجل (:وأن تـعفوا أقـر للتـقوى)(.)1
عباد اللهِ :ن الذكن كـتـقون الله عز وجل ف كل شؤونم ،ومجيع
أحواهلم؛ كـنـعمون ف الدنـيا براحة البال ،وسكينة النـفس ،وكـفتح
الله تـعال هلم أبـواب فضله ،وكـيسر هلم أمورهم ،قال الله سبحانه

(:ومن يـتق الله يجعل له من أمره يسرا)( .)2فـيعيشون ف هناء
وخري ،ويعل الله هلم من كل شدة فـرجا ،ومن كل ضيق مرجا،
وكسوق هلم األرزاق من حيث ل كدرون ،قال تـعال (:ومن يـتق

الله يجعل له مخرجا* ويـرزقه من حيث ل يحتسب)(.)3
ويوطهم الله تـعال برعاكته ،ويفظهم بعناكته ،وككرمهم برمحته،
ويعل هلم عنده مكانة عظيمة ،ومنزلة كرية ،قال سبحانه (:إن

أكرمكم عند الله أتـقاكم)(.)4
( )1البقرة .237 :
( )2الطالق .4 :
( )3الطالق .3 - 2 :
( )4اْلرجرات .13 :
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فاللهم آت نـفوسنا تـقواها ،وزكها أنت خيـر من زكاها ،أنت وليـها
ومولها ،ووفـقنا لطاعتك أمجعي ،وطاعة رسولك ُممد األمي 
وطاعة من أمرتـنا بطاعته؛ عمال بقولك (:يا أيـها الذين آمنوا

أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي المر منكم)(.)1

نـفعن الله وِكاكم بالقرآن العظيم،
وبسنة نبيه الكري صلى الله عليه وسلم.
أقول قـول هذا وأستـغفر الله ل ولكم،
فاستـغفروه ِنه هو الغفور الرحيم.

( )1النساء .59 :
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الخطبة الثانية
اْلمد لله رب العالمي ،سبحانه ول المتقي ،وأشهد أن ل ِله ِل
الله وحده ل شركك له ،وأشهد أن سيدنا ونبيـنا ُممدا عبد الله
ورسوله ،صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أمجعي،
وعلى من تبعهم بإحسان ِل كـوم الدكن.
أوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله عز وجل.
أيـها المصلونِ :ن من َثرات التـقوى ف اآلخرة :أن الله تـعال

كـغفر للمتقي ذنوبـهم ،ويزل هلم ثـوابـهم ،قال سبحانه (:ومن يـتق

الله يكفر عنه سيئاته ويـعظم له أجرا)( .)1ويمل المتـقون ِل
الرمحن ف أعظم موكب وأبـهاه( .)2قال تـعال (:يـوم نحشر المتقين

إل الرحمن وفدا)( .)3فـيـقبلون عليه عز وجل ف َموعات،

فـيرجدون النة قد فـتحت أبـوابـها لستقباهلم ،قال سبحانه (:وسيق
الذين اتـقوا ربـهم إل الجنة زمرا حت إذا جاءوها وفتحت أبـوابـها

وقال لهم خزنـتـها سَلم عليكم طبتم فادخلوها خالدين)(.)4

( )1الطالق .5 :
( )2تفسري ابن كثري .)264/5( :
( )3مري .85 :
( )4الزمر .73 :
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فالنـفوس التقية تـفوز ف الدنـيا واآلخرة.
هذا وصلوا وسلموا على من أمرُت بالصالة والسالم عليه ،قال
تـعال (: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 أمجعي.
وارض اللهم عن اْللفاء الراشدكن :أب بكر وعمر وعثمان وعلي،
وعن سائر الصحابة األكرمي .اللهم ِنا نسألك صحة ف ِيان،
وِيانا ف حسن خلق ،وناحا كـتبـعه فالح ،ورمحة منك وعافية،
ومغفرة منك ورضوانا .اللهم اجعلنا من الباركن 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 ،والمؤمني والمؤمنات :األحياء

منـهم واألموات ،اللهم ارحم الشيخ زايد ،والشيخ مكتوم،
( )1األحزاب . 56 :
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وشيوخ اإلمارات الذين انـتـقلوا إل رحمتك ،اللهم ارحمهم

رحمة واسعة من عندك ،وأفض عليهم من خيرك ورضوانك.
وأدخل اللهم ف عفوك وغفرانك ورمحتك آباءنا وأمهاتنا ،ومجيع
أرحامنا ،ومن له حق عليـنا.
اللهم ِنا نسألك موجبات رمحتك ،وعزائم مغفرتك ،والغنيمة من
كل بر ،والسالمة من كل ِْث ،اللهم ِنا نسألك الفوز بالنة،
والنرجاة من النار ،اللهم ل تدع لنا ذنـبا ِل غفرته ،ول َها ِل
فـرجته ،ول دكـنا ِل قضيته ،ول مركضا ِل شفيته ،ول ميتا ِل
رمحته ،ول حاجة ِل قضيتـها وكسرتـها كا أكرم األكرمي ،فأنت
على كل شيء قدكر ،وباإلجابة جدكر.
اللهم احفظ لدولة اإلمارات استقرارها ورخاءها ،وبارك في

خيـراتها ،وزدها فضَل ونعما ،وحضارة وعلما ،وبـهجة وجمال،
ومحبة وتسامحا ،وأدم عليـها السعادة والمان يا ر العالمين.

اللهم ارحم شهداء الوطن وقـوات التحالف األبـرار ،واجز خيـر
الزاء أمهات الشهداء وآباءهم وزوجاتم وأهليهم مجيعا ،اللهم
انصر قـوات التحالف العرب ،الذكن تالفوا على رد اْلق ِل
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أصحابه .اللهم كن معهم وأكدهم .اللهم وفق أهل اليمن ِل كل
خري ،وامجعهم على كلمة اْلق والشرعية ،وارزقـهم الرخاء كا أكرم
األكرمي.
اللهم انشر الستقرار والسالم ف بـلدان المسلمي ،والعاَل أمجعي.
ربـنا آتنا ف الدنـيا حسنة ،وف اآلخرة حسنة ،وقنا عذاب النار،
وأدخلنا النة مع األبـرار ،كا عزكز كا غفار.
عباد الله :اذكروا الله العظيم كذكركم ،واشكروه على نعمه كزدكم.
وأقم الصالة
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 من مسؤولية الخطيب .1اللتزام التام باْلطبة املكتوبة وعدم اْلروج عنها ِل بتصركح مكتوب.
 .2اْلضور ِل الامع مبكرا .
 .3أن ككون حرجم ورقة اْلطبة صغريا ( ).
 .4مسك العصا .
 .5أن ككون املؤذن ملتزما بلبس البشت ،ومستعدا إللقاء اْلطبة كبدكل ،وِبداء
املالحظات على اْلطيب ِن وجدت.
 . 6التأكد من عمل السماعات الداخلية الالقطة لألذان املوحد وأنا تعمل بشكل
جيد أثناء اْلطبة.
 .7التأكد من وجود كتاب خطب المعة ف مكان بارز (على اْلامل).
 .8منع التسول ف املسرجد منعا باتا ،ولإلبالغ عن املتسول كرجى التصال برقم
( )800 26 26أو رقم ( )999أو ِرسال رسالة نصية على رقم (.)2828
 لطفا :من كرغب أن ككتب خطبة فلريسلها مشكورا على فاكس026211850
أو كرسلها على ِييل Khutba@Awqaf.gov.ae
 أضيفت خدمة جدكدة لتطوكر خطبة المعة على موقع اهليئة www.awqaf.aeوذلك لقرتاح عناوكن جدكدة أو ِثراء للعناوكن املعتمدة أو ِبداء
الرأي ف اْلطب الت ألقيت.
ـــــ
الرؤكة :مرجعية ِسالمية عاملية وتنمية وقفية مستدامة.
الرسالة :تنمية الوعي الدكن ،وتطوكر املساجد ،واملراكز القرآنية ،والفتوى الشرعية،
واْلج والعمرة ،والتنمية الوقفية ،وابتكار منظومات ذكية إلسعاد اجملتمع.
 مركز الفتوى الرْسي بالدولة باللغات (العربية ،واإلنليزكة ،واألوردو)800 24 22
لإلجابة على األسئلة الشرعية وقسم الرد على النساء
من الثامنة صباحا حّت الثامنة مساء عدا أكام العطل الرْسية
2535
 خدمة الفتوى عب الرسائل النصية  smsعلى الرقم11

