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دولـة اإلمـارات العـربية المتحـدة

الموافق 2019/10/11 :م

اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

السرة هبة الله لكم
الخطبة الولى

اْلمد لله الكري الوهاب ،المعطي بغْي حساب ،وأشهد أن َل إله
إَل الله وحده َل شريك له ،وأشهد أن سيدنا ونبي نا ُممدا عبد الله
ورسوله ،صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أْجعني،
وعلى من سار على هديهم إَل ي وم الدين.
أما بـعد :فأوصيكم عباد الله ون فسي بت قوى الله ت عاَل ،قال

سبحانه( :واتـقوا يـوما تـرجعون فيه إلى الله ثم تـوفى كل نـفس

ما كسبت وهم ل يظلمون)(.)1

أيـها المسلمون :إن الله ت عاَل أث َن على عباد الرْحن؛ الذين
ت وجهوا إليه بالدعاء قائلني( :ربـنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قـرة
أعين واجعلنا للمتقين إماما)( .)2ف هم يسألون خالقهم الوهاب؛

أن ين عليهم بأسرة سعيدة مستقرة ،ي قتدي با الخرون ف َاعة
الله عز وجل ،واإلحسان إَل خلقه ،فإن األسرة من أعظم هبات
( )1البقرة . 281 :
( )2الفرقان .74 :

الله ت عاَل للمرء ف حياته ،قال سبحانه عن سيدنا أيوب عليه
السالم( :ووهبـنا له أهله ومثـلهم معهم رحمة منا وذكرى لولي

اللباب)( .)1أي :أكرمه الله عز وجل بوجود زوجته وأوَلده

معه( .)2ليجتمع شله بأسرته ،ف يطيب خاَره ،ويطمئن ق لبه ،وت هنأ
ن فسه.
وإن الزوجة من دعائم األسرة ،وهي هبة من الله ت عاَل عظيمة،
وعطية منه كرية ،لفت سبحانه انتباه عباده إلي ها ،وذكرهم با(.)3
ف قال عز وجل( :والله جعل لكم من أنـفسكم أزواجا)( .)4قال
أحد المفسرين :الزوجة من الن عم علي نا( .)5فبها ت ب َن األسرة،
وتستقر اْلياة ،وهي الِت ت قدر زوجها الذي وهب ها الله ت عاَل إياه،
وتعينه على أمر دينه ودن ياه ،وت رعى أوَلدها ،وتسعد أسرت ها،
وت نشر المودة والرْحة ف ب يتها ،إن ها كن ز لمن أدرك مكان ت ها،
وعرف قدرها وقيمت ها ،قال رسول الله  لمعاذ بن جبل رضي
الله عنه« :يا معاذ ،قـلب شاكر ،ولسان ذاكر ،وزوجة صالحة

( )1ص .43 :
( )2تفسْي البغوي .)310/3( :
( )3تفسْي ابن كثْي .)309/6(:
( )4النحل .72 :
( )5تفسْي الرازي .)91/25( :
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تعينك على أمر دنـياك ودينك؛ خيـر ما اكتـنـز الناس»( .)1ومن
شكر هبة الزوجة أن ن قدر جهودها ،وُنسن معاملت ها؛ امتثاَل ألمر
الله عز وجل القائل( :وعاشروهن بالمعروف)( .)2ومن ذلك أن

يكرمها زوجها ،وي عاملها باللطف والرفق ،قال رسول الله « :إذا

أراد الله عز وجل بأهل بـيت خيـرا؛ أدخل عليهم الرفق»(.)3
فبذلك يكون الزوج خي ر عون لزوجته على أمور حياِتا؛ اقتداء
بسيدنا ُممد  القائل« :خيـركم خيـركم لهله ،وأنا خيـركم

لهلي»(.)4

عباد الله :إن األوَلد والذرية من هبات الله ت عاَل ،قال عز وجل:

(لله ملك السموات والرض يخلق ما يشاء يـهب لمن يشاء
إناثا ويـهب لمن يشاء الذكور)( .)5وقال رسول الله « :إن

أولدكم هبة الله لكم»( .)6وقد أدرك سيدنا إب راهيم عليه السالم

قيمة نعمة الولد ،فدعا ربه أن ي هبه ذرية َيبة ف قال( :رب هب لي
( )1شعب اإليان .)247/6( :
( )2النساء .19 :
( )3أْحد .24427 :
( )4الرتمذي  ،3895:وابن ماجه .1977 :
( )5الشورى . 49 :
( )6اْلاكم  ، 3123 :والسنن الكربى .16162 :
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من الصالحين)( .)1فسمع الله ت عاَل نداءه ،واستجاب دعاءه،
قال سبحانه عن سيدنا إب راهيم عليه السالم( :ووهبـنا له إسحاق

ويـعقوب)( .)2ونادى زكريا عليه السالم ربه نداء خفيا( :قال رب

إني وهن العظم مني واشتـعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب

شقيا* وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فـهب
لي من لدنك وليا* يرثني ويرث من آل يـعقوب واجعله رب

رضيا)( .)3أي :مرضيا ف أخالقه ،صاْلا ف أف عاله( .)4فالولد

الصالح يكون َائعا لربه ،وعونا ألهله ،وذخرا لوَنه ،وقد كان
العلماء ي هنئون من وهبه الله ت عاَل مولودا وَيثونه على شكر
الوهاب عز وجل ،ف ي قولون له :بارك الله لك ف الموهوب،
وشكرت الواهب ،وب لغ أشده ،ورزقت بره( .)5فمن وهبه الله ت عاَل
األوَلد ف لي قدر هذه الن عمة حق قدرها ،وي ت وجه إَل واهبها عز
وجل بشكرها؛ كما ف عل سيدنا إب راهيم عليه السالم ،إذ قال:

(الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن
( )1الصافات .100 :
( )2العنكبوت .27 :
( )3مري .6 - 4 :
( )4تفسْي القرَيب .82/11 :
( )5األذكار للنووي .853 :
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ربي لسميع الدعاء)( .)1ومن شكر هبة األوَلد أن ُنسن ت ربيت هم

وت وجيههم ورعاي ت هم ،قال رسول الله « :الرجل راع في أهله

ومسؤول عن رعيته»( .)2وليكثر األب واألم من الدعاء ألوَلدها

باْلْي والمعونة ،واَلستقامة على َاعة الله ،والمحافظة على
الصالة ،ليظلوا َوال حياِتم ف رعاية ربم ،كما دعا سيدنا
إب راهيم عليه السالم ،ف قال( :رب اجعلني مقيم الصَلة ومن

ذريتي ربـنا وتـقبل دعاء)( .)3فاألوَلد هم ب هجة األسرة وزينة
حياِتا.
وإن من ْجيل اهلبات؛ أن يكون للمرء إخوة وأخوات ،يشاركونه ف
األف راح ،وي ؤازرونه ف الملمات ،ويعينونه على تقيق اإلنازات،
وقد وهب الله عز وجل لموسى عليه السالم أخاه هارون نبيا؛
ليشد أزره ،ويساعده على تقيق مهمته ،قال ت عاَل عن موسى
عليه السالم( :ووهبـنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا)( .)4وحق
األخوة أن َل ي ن قطع األخ عن أخته وأخيه بالسالم والسؤال ،لكنه

( )1إبراهيم .39 :
( )2متفق عليه واللفظ للبخاري.
( )3إبراهيم . 40 :
( )4مري .53 :
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ي ت فقد أحواهلم ،وي فرج كرب ت هم ،ويذهب عن هم اْلزن وي واسيهم،
ويكون ف عونم.
فاللهم بارك لنا ف ذرياتنا ،وأدم السعادة على ب يوتنا وأسرنا ،ووف قنا
ْجيعا لطاعتك ،وَاعة رسولك ُممد  ،وَاعة من أمرت نا
بطاعته عمال بقولك( :يا أيـها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا
الرسول وأولي المر منكم)(.)1

ن فعِن الله وإياكم بالقرآن العظيم،
وبسنة نبيه الكري صلى الله عليه وسلم.
أقول ق وِل هذا وأست غفر الله ِل ولكم،
فاست غفروه إنه هو الغفور الرحيم.

( )1النساء . 59 :
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الخطبة الثانية
اْلمد لله رب العالمني ،وأشهد أن َل إله إَل الله وحده َل شريك
له ،وأشهد أن سيدنا ونبي نا ُممدا عبد الله ورسوله ،صلى الله
وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أْجعني ،وعلى من تبعهم
بإحسان إَل ي وم الدين.
أوصيكم عباد الله ون فسي بت قوى الله رب العالمني.
أيـها المسلمون :إن هبات الله عز وجل ف الدن يا عطاء ،ي ت رتب
عليه ف الخرة جزاء ،قال اْلسن البصري رْحه الله :ما أن عم الله
على عبد ببة إَل وعليه فيها مسؤولية(.)1
فمن وهبه الله عز وجل أسرة ف ليحافظ على َتاسكها ،وليجتهد ف
تقيق سعادِتا ،ولي علم أن سعادة أسرته هبة من الله الوهاب،
ف يشكره عز وجل علي ها ،فالزوج َيرص على استقرار أسرته ،وَيتهد
ف إسعادها ،والزوجة ت عمل على ت عزيز الت واصل ب ني أف راد أسرِتا،
وتشملهم ْجيعا بعطفها وحنانا ،وتشجيعها وحسن رعايتها،
واألوَلد ي ب رون والديهم ،وي عت نون بدراستهم ،وأداء مهامهم،
( )1أدب الدنيا والدين (ص.)115 :
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واإلخوة واألخوات ي قدر ب عضهم ب عضا ،وي ت عاونون وي ت واصلون،
ف ت زداد األسرة هناء واستقرارا ،والمجتمع َتاسكا وتالْحا.
هذا وصلوا وسلموا على خات النبيني والمرسلني ،كما أمر رب
العالمني؛ ف قال ف كتابه المبني( :إن الله ومَلئكته يصلون على
النبي يا أيـها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما)( .)1اللهم

صل وسلم وبارك على سيدنا ونبي نا ُممد ،وعلى آله وصحبه
أْجعني .وارض اللهم عن اْللفاء الراشدين :أِب بكر وعمر وعثمان
وعلي ،وعن سائر الصحابة األكرمني.
اللهم يا حليم يا كري ،يا رب العرش العظيم ،نسألك موجبات
رْحتك ،وعزائم مغفرتك ،والغنيمة من كل بر ،والسالمة من كل
إْث ،اللهم َل تدع لنا ذن با إَل غفرته ،وَل ها إَل ف رجته ،وَل حاجة
هي لك رضا إَل قضيت ها يا أرحم الراْحني.
اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد لما تحبه

وتـرضاه ،واشمل بتـوفيقك نائبه وولي عهده المين ،وإخوانه

حكام اإلمارات.
( )1األحزاب . 56 :
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اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم وشيوخ اإلمارات الذين
انـتـقلوا إلى رضوانك ،وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك .وارحم
اللهم ْجيع المسلمني والمسلمات ،والمؤمنني والمؤمنات :األحياء
من هم واألموات ،إنك َسيع قريب ُميب الدعوات.
اللهم أدم على دولة اإلمارات المان والستقرار ،والرخاء

والزدهار ،وزدها تـقدما ورفـعة ،وتسامحا ومحبة ،وأدم على

أهلها السعادة يا رب العالمين.
اللهم إنا نسألك من اْلْي كله؛ عاجله وآجله ،ما علمنا منه وما َل
ن علم ،ون عوذ بك من الشر كله؛ عاجله وآجله ،ما علمنا منه وما َل
ن علم ،اللهم إنا نسألك من خْي ما سألك عبدك ونبيك ُممد ،
ون عوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك ُممد .
اللهم ارحم شهداء الوَن وق وات التحالف األب رار ،وأدخلهم اجلنة
مع األخيار ،واجز أهليهم جزاء الصابرين؛ بكرمك يا أكرم
األكرمني .اللهم انصر ق وات التحالف العرِب ،وانشر اَلستقرار
والسالم ف ب لدان المسلمني ،والعاَل أْجعني.
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اللهم اسقنا الغيث وَل َتعلنا من القانطني ،اللهم أغث نا ،اللهم
أغث نا ،اللهم أغث نا غيثا مغيثا هنيئا واسعا شامال ،اللهم اسقنا من
ب ركات السماء ،وأنبت لنا من ب ركات األرض.
رب نا آتنا ف الدن يا حسنة ،وف الخرة حسنة ،وقنا عذاب النار،
وأدخلنا اجلنة مع األب رار ،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 باْلطبة املكتوبة وعدم اْلروج عنها إَل بتصريح مكتوب.
 .2اْلضور إَل اجلامع مبكرا .
 .3أن يكون حجم ورقة اْلطبة صغْيا ( ).
 .4مسك العصا .
 .5أن يكون املؤذن ملتزما بلبس البشت ،ومستعدا إللقاء اْلطبة كبديل ،وإبداء املالحظات
على اْلطيب إن وجدت.
 . 6التأكد من عمل السماعات الداخلية الالقطة لألذان املوحد وأنا تعمل بشكل جيد أثناء
اْلطبة.
 .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 فلْيسلها مشكورا على فاكس 026211850أو يرسلها على إييل Khutba@Awqaf.gov.ae
 أض يفت خدمة جديدة لتطوير خطبة اجلمعة على موقع اهليئة www.awqaf.aeوذلك َلقرتاح عناوين جديدة أو إثراء للعناوين املعتمدة أو إبداء الرأي ف اْلطب الِت ألقيت.
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 ،واإلنليزية ،واألوردو)800 24 22
لإلجابة على األسئلة الشرعية وقسم الرد على النساء
من الثامنة صباحا حىت الثامنة مساء عدا أيام العطل الرَسية
2535
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