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مكانة الخ

الخطبة الولى

اْلمد لله ذي اجلالل واإلرْكاا،و والفضل واإلْنـعا،و مماْنا صلة
األحْراا،و وص َ األ َخ َميٍد م الِّر واإلااانو ومهدد من  ا لله
ل ا الله واده  ا هاٍك لهو ومهدد من سيدْنا وْنبيـنا ُممدا عبد الله
وحْرسولهو فاللدم صل وسلم و احْرك على سيدْنا وْنبيـنا ُممدو وعلى
آله وصحبه ممجعنيو وعلى م تبعدم إااان لىل ٍـو ،الدٍ .

أما بـعد :فأوصيكم عباد الله وْنـفاي تـقوى اللهو قال سبحاْنه

وتـعاىل (:واتـقوا الله الذي تساءلون به والرحام إن الله كان
عليكم رقيبا)(.)1

أيـها المسلمون :لن لل َخ منيلة رْكايةو ومكاْنة سامية عظيمة؛ فـدو
عطية م الله تـعاىلو وهبة منه سبحاْنه؛ قال عي وجل ع سيدْنا

موسى عليه الاال (:،ووهبـنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا)(.)2
وذلك ـعدما دعا موسى حْر ه من يعل مصاه هاحْرون معينا لهو
( )1النااء .1 :
( )2مامي . 53 :

وهاٍكا ف مماه( )1فـقال (:اشدد به أزري* وأشركه في أمري)(.)2
فاأل َخ هو اْلص ألصيه والمنـعةو ومصدحْر العون والقوة؛ ٍقف معه
وٍـؤازحْره كل ما استطاعو وٍكون حْررْكنه الذي ٍـلجأ لليه ف مواجدة
معباء اْلياة؛ لتتحقق ـيـنـدما الصلة ف م ـدى صوحْرهاو ومحْرقى
تلياتا؛ ويققا ألهلدما الاعادة وا اطمئـنانو وألساها التـاا ط
وا اْناجا،و ولمجتمعدما التالام والاال .،فما هو واجب الخ

تجاه أخيه؟

عباد الله :لقد ـني لنا حْرسول الله  من األ َخ سواء رْكان هقيقا م،

ألب مو أل،و مو رْكان مصا م الاضاعة؛ هو موىل الناس اإلااانو
والِّر واإلرْكاا،و ـعد األب واأل ،واألصت؛ قال عليه الصالة والاال،

«:بـر أمك وأباك ،وأختك وأخاك ،ثم أدناك أدناك»( .)3و ا
األ َخ ٍكون الاؤال عنه وع مو اده ومهلهو وتـفقد ماوالهو والتـودد
لليهو وزٍاحْرته وصلتهو ومشاحْررْكته ف مفـاااه ومتـاااه؛ فـيـفاح لفااهو
ويين ْليْنهو فالصلة الِت تااي ف عاوق اإلصوة واادةو فـقد تـا ـوا
ف ـيت واادو واجتمعوا على طعا ،واادو تمعدم ذرْكاٍات مجيلة
( )1التحاٍا والتنوٍا .)213/16( :
( )2طه . 32 – 31 :
( )3املاتدحْرك على الصحيحني .7245 :
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ف طفولتدمو ومواقف  ا تـناى ف ْنشأتمو وصباهم وهباِمو
وتـوادهم عالقات المحبة والتـعاون طيلة اياتم.
ولن قوا ،العالقة الصادقة ـني األ َخ ومصيه :من يب له ما يب

لنـفاه؛ قال حْرسول الله  ألاد مصحا ه «:أتحب الجنة؟» قال:

ْنـعم .قال «: فأحب لخيك ما تحب لنـفسك»( .)1مي ماب

ألصيك م الناب وغيه( )2ما ُتب لنـفاك م اْلي( .)3فاأل َخ
يب ألصيه اْليـاو وٍـعمل على ُتقيق ْنـفعه؛ رْكما فـعل الوليد
الوليد حْرضي الله عنهو اني محْرسل لىل مصيه صالد الوليد حْرضي
الله عنه حْرسالة ٍدعوه فيدا لىل ما فيه حْرفـعتهو و ه ناته وفـوزه؛ قال
صالد حْرضي الله عنه :فـلما جاءِن رْكتاب مصي ...عمدت لىل
حْرسول الله  فالمت عليه ومسلمت(.)4
واأل َخ ماآة مصيه؛ لذا حْرمى فيه عيبا مصلحهو ولن وجد فيه ْنـقصا
مرْكملهو ولذا ْنصحه مصل َ النصيحة لهو قال النِب  «: إذا

استـنصح أحدكم أخاه فـليـنصح له»()5؛ فـيـنصحه الفضائلو

( )1ممحد .17107 :
( )2هاح البخاحْري للافيي .393/1 :
( )3الناائي .5017 :
( )4املغازي للواقدي  747/2 :و ود ائل النبوة للبيدقي .350/4 :
( )5ممحد 15455 :و والبخاحْري معلقا ف رْكتاب البيوع اب .68
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وٍدله على المحاس و وٍاتشيه فيما عاض له م األموحْر؛ فـقد
سئل عبد الله المباحْرك حْرمحه الله :ما صيـا ما معطي اإلْناان
فـقال :غاٍية عقل .قيل :فإن ل ٍك قال :اا مدب .قيل :فإن
ل ٍك قال :م َخ هقيق ٍاتشيه(.)1
عباد الله :لن األ َخ الصغي ٍـعاف ألصيه الكبي فضلهو فـيك له
التـوقي وا ااتا،و وٍـنيله منيلة م يه ف التـقدٍا واإلرْكاا،و قال النِب

 «: ليس منا من لم يـوقـر كبيرنا»(.)2
ورْكان ماد مافاد عما اْلطاب حْرضي الله عنه عالما اْلدٍث
الشاٍف ...ورْكان رْكلما سئل ع ادٍث؛ ماال الاائل على مصيه
الكبي ااتاما له وتـقدٍاا(.)3
واأل َخ الكبي حْرايم أصيه الصغي؛ ٍشفق عليهو وٍوليه اهتمامهو
وٍـاعاه وٍـعلمه؛ قال النِب  «: ليس منا من لم يـرحم

صغيرنا»(.)4

( )1سي معال ،النبالء )376/7( :و وهعب اإليان .4354 :
( )2ممحد  6937 :و والطِّراِن ف األوسط . 4812 :
( )3سي معال ،النبالء .)38/7( :
( )4م و داود  4943 :و التمذي .1919 :
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ولن األ َخ اليم متاامح؛ فإذا وقع ـيـنه و ـني مصيه صالف مو
صصومة ساحْرع لىل تدٍد الصلةو وتـقوٍة العالقةو و ادحْر لىل الصفح
والعفوو فإن ذلك م هيم الكاا،و وصفات الكباحْر؛ وما مصدق
الشاعا( )1اني قال:
وَل تـقطع أخا لك عند ذنب

فإن الذنب يـغفره الكريم

أيـها المصلون :لن األ َخ ٍـتـعاون مع مصيه ِببو وٍاعى ف تـياي

مموحْره ودو ويده َماله عند ااجته كا،و قال حْرسول الله  «: يد
المعطي العليا ،وابدأ بمن تـعول :أمك وأباك ،وأختك

وأخاك»( .)2ولن اهلدٍة تـعمق المودة ـني األ َخ ومصيهو وتـعيز
ـيـنـدما المحبة واإلصاءو لذا ااص عليـدا الصحا ة حْرضي الله
عنـدمو فـع ا عما حْرضي الله عنـدما :من حْرسول الله  محْرسل
لىل عما اْلطاب حْرضي الله عنه ثـو ا مجيالو فأهداه عما حْرضي
الله عنه لىل م َخ له( .)3فكان األ َخ مول م فكا فيه عما حْرضي الله
عنه؛ ليـؤثاه اهلدٍة على ْنـفاه.
( )1هو ُممد عياى طلحة عبد اهلل رْكما ف هعب اإليان (.)551/9
( )2ممحد  7105 :و والناائي.2532 :
( )3متفق عليه .
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وم مفضل ما ٍـقدمه األ َخ ألصيه دعوة صاْلة ظدا الغيبو فذلك
ما ٍـعود اْلي والبـارْكة عليدماو قال حْرسول الله  «: دعوة المرء

المسلم لخيه بظهر الغيب مستجابة ،عند رأسه ملك موكل؛

كلما دعا لخيه بخير قال الملك الموكل به :آمين ،ولك

بمثل»(.)1
فاللدم اجعلنا م الواصلني محْراامدمو ووفـقنا لطاعتك ممجعنيو
وطاعة حْرسولك ُممد األمني  وطاعة م مماتـنا طاعتهو عمال
قولك (:يا أيـها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي

المر منكم)(.)2

ْنـفعِن الله ولٍارْكم القاآن العظيمو
و انة ْنبيه الكامي صلى الله عليه وسلم.
مقول قـوِل هذا ومستـغفا الله ِل ولكمو
فاستـغفاوه لْنه هو الغفوحْر الاايم.

( )1مالم .2733 :
( )2النااء . 59 :
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الخطبة الثانية
اْلمد لله حْرب العالمنيو ومهدد من  ا لله ل ا الله واده  ا هاٍك
لهو ومهدد من سيدْنا وْنبيـنا ُممدا عبد الله وحْرسولهو فاللدم صل
وسلم و احْرك على سيدْنا وْنبيـنا ُممد وعلى آله ومصحا ه ممجعنيو
وعلى التا عني هلم إااان لىل ٍـو ،الدٍ .
موصيكم عباد الله وْنـفاي تـقوى الله عي وجل.
أيـها المسلمون :قال الله تـعاىل لموسى عليه الاال (:،سنشد
عضدك بأخيك)( .)1مي :سنـقوي مماكو وْنعي جاْنبك أصيك(.)2

فإن األ َخ هو األقـاب لىل مصيهو واألااص على سالمته وْنـفعهو
ٍعينه إصالصو وٍقف لىل جواحْره صدق وقـوةو لذلك اصتاحْر موسى
مصاه هاحْرون دون غيه؛ ليـؤازحْره ف مدمتهو وٍكون له هاف النبـوة
معهو ودعا له المغفاة والامحةو قال الله سبحاْنه اكاٍة ع موسى
عليه الاال (:،قال رب اغفر لي ولخي وأدخلنا في رحمتك

( )1القص َ .35 :
( )2تفاي ا رْكثي .)236/6( :
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وأنت أرحم الراحمين)( .)1مي :اغفا ذْنو ـنا ات منكو واحْرمحنا
امحتك الواسعة الِت تـاام ِا عبادك المؤمنني( .)2قال ـعض
العلماء :ليس ماد معظم منة على مصيهو م موسى على هاحْرون
عليدما الاال،و فإْنه هفع فيه اَّت جعله الله ْنبيا وحْرسو ا( .)3وما
ذرْكا الله تـعاىل لنا ذلك ل ا لنـقتدي ِماو فـندحْرك مكاْنة األ َخ
العظيمةو ومهيته الكبيةو فـيحافظ رْكل وااد منا على ود مصيهو
وياص على ذل المعاوف له.
هذا وصلوا وسلموا على م مماُت الصالة والاال ،عليهو قال
حْرسول الله  «: من صلى علي صالة صلى الله عليه بها
عشرا»( .)4اللدم صل وسلم و احْرك على سيدْنا وْنبيـنا ُممدو وعلى
آله وصحبه ممجعني .واحْرض اللدم ع اْللفاء الااهدٍ  :مِب كا
وعما وعثمان وعليو وع سائا الصحا ة األرْكامني.

( )1األعااف .151 :
( )2تفاي الطِّري .)462/10( :
( )3تفاي ا رْكثي .)236/6(:
( )4مالم .384 :
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اللدم زدْنا لياْنا وٍقيناو وعوْنا وتـوفيقاو وُمبة وتالمحاو واغفا لنا
وِل ائنا وممداتناو و احْرك ف مو ادْناو ومد ،الاعادة ف ـيوتنا ووطنناو
واجعلنا احْرٍ آ ائناو واصلني ألحْراامنا.

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.
اللدم اغفا للمالمني والمالمات والمؤمنني والمؤمنات :األاياء

منـدم واألمواتو اللهم ارحم الشيخ زايد ،والشيخ مكتوم،
وشيوخ اإلمارات الذين انـتـقلوا إلى رحمتكو اللهم ارحمهم
رحمة واسعة من عندك ،وأدخلهم الجنة يـتـنـعمون فيها بغير

حساب .ومدصل اللدم ف عفوك وغفااْنك وحْرمحتك آ اءْنا وممداتنا
ومجيع محْراامنا وم له اق عليـنا.
اللهم احفظ لدولة اإلمارات استقرارها ورخاءها ،وبارك في

خيـراتها ،وزدها فضال ونعما ،وحضارة وعلما ،وبـهجة وجماَل،
ومحبة وتسامحا ،وأدم عليـها السعادة والمان يا رب العالمين.
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اللدم احْرام هدداء الوط وقـوات التحالف األ ـااحْرو واجي صيـا
اجلياء ممدات الشدداء وآ اءهم وزوجاتم ومهليدم مجيعاو اللدم
اْنصا قـوات التحالف العاِبو الذٍ ُتالفوا على حْرد اْلق لىل
مصحا ه .اللدم اافظدم ِبفظكو ومْنيل عليدم ْنصاكو اللدم وفق
مهل اليم لىل رْكل صيو وامجعدم على رْكلمة اْلق والشاعيةو
واحْرزقـدم الاصاء ٍا مرْكا ،األرْكامني.
اللدم اْنشا ا استقااحْر والاال ،ف ـلدان المالمني والعال ممجعني.
اللدم اسقنا الغيث و ا تعلنا م القاْنطنيو اللدم مغثـناو اللدم
مغثـناو اللدم مغثـنا غيثا مغيثا هنيئا واسعا هامالو اللدم اسقنا م
ـارْكات الاماءو ومْنبت لنا م ـارْكات األحْرض.
حْر ـنا آتنا ف الدْنـيا اانة وف اِلصاة اانة وقنا عذاب الناحْرو
ومدصلنا اجلنة مع األ ـااحْر ٍا عيٍي ٍا غفاحْر.
عباد الله :اذرْكاوا الله العظيم ٍذرْكارْكمو واهكاوه على ْنعمه ٍيدرْكم.
ومقم الصالة.
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 من مسؤولية الخطيب .1ا التيا ،التا ،اْلطبة املكتو ة وعد ،اْلاوج عندا ل ا تصاٍح مكتوب.
 .2اْلضوحْر لىل اجلامع مبكاا .
 .3من ٍكون اجم وحْرقة اْلطبة صغيا ( ).
 .4ماك العصا .
 .5من ٍكون املؤذن ملتيما لبس البشتو وماتعدا إللقاء اْلطبة رْكبدٍلو ول داء املالاظات
على اْلطيب لن وجدت.
 .6التأرْكد م عمل الاماعات الداصلية الالقطة للذان املواد ومهنا تعمل شكل جيد مثناء
اْلطبة.
 .7التأرْكد م وجود رْكتاب صطب اجلمعة ف مكان احْرز (على اْلامل).
 .8منع التاول ف املاجد منعا اتاو ولإل الغ ع املتاول ٍاجى ا اتصال اقم (26 26
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