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الموافق2018/4/13 :م

أبو بكر الصديق رضي الله عنه
الخطبة الول

اْلمد لله َحدا كثيا ل ُصى ،سبحانه أسرى بعبده من المسجد
اْلرام إل المسجد األقصى ،فأراه من آياته الكبـرى ،وأشهد أن ل إله
إل الله وْده ل شريَ له ،وأشهد أن سيدنا ونبيـنا ُممدا عبد الله
ورسوله ،جاء بالصدق واهلدى ،فصدقه صحابـته أولو الفضل والتـقى،
صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجعي ،وعلى من
تبعهم بإْسان إل يـوم الدين.
أما بـعد :فأوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله ،قال سبحانه
وتـعال (:يا أيـها الذين آمنوا اتـقوا الله وكونوا مع الصادقين)(.)1

أيـها المسلمون :عن عائشة رضي الله عنـها قالت :لما أسري بالنب

 إل المسجد األقصى أصبح يـتحدث الناس باْلب ،وسعوا بذلَ
إل أب بكر رضي الله عنه ،فـقالوا :هل لَ إل صاْبَ يـزعم أنه
أسري به الليـلة إل بـيت المقدس؟ قال :أوقال ذلَ؟ قالوا :نـعم.
( )1التوبة .119 :

قال :إن كان قال ذلَ لقد صدق .قالوا :أوتصدقه أنه ذهب الليـلة
إل بـيت المقدس ،وجاء قـبل أن يصبح؟ قال :نـعم ،إّن ألصدقه فيما
هو أبـعد من ذلَ ،أصدقه ِبب السماء يأتيه ف غدوة أو روْة(.)1
إنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي صدق النب  ف كل
شيء ،فأثـن الله تـعال عليه بقوله (:والذي جاء بالصدق وصدق به
أولئك هم المتـقون)( .)2فالذي جاء بالصدق هو النب  والذي

صدق به هو أبو بكر رضي الله عنه(.)3
أيـها المصلون :فما هي مكانة أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟

لقد كان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه سيد الصحابة الكرام
رضي الله عنـهم أجعي وخيـرهم ،قال عمر بن اْلطاب ألب بكر
رضي الله عنـهما :أنت سيدنا وخيـرنا(.)4
فـهو أول من أسلم من الرجال ،وأكثـر من أنـفق ماله ف وجوه الب
واإلْسان( )5وهو أشجع الصحابة رضي الله عنـهم وأثـبتـهم عند
( )7
الشدائد ،وهو أْد كتاب الوْي( )6وأول من جع القرآن الكري
( )1املستدرك على الصحيحي للحاكم .4407 :
( )2الزمر .33 :
( )3تفسي الطبي  )289/21( :وتفسي القرطب .)256/15( :
( )4البخاري .3668 :
( )5أَحد  ، 7446 :والرتمذي  ، 3661 :وابن ماجه .94 :
( )6البداية والنهاية . )361/5( :
( )7البخاري . 4679 :
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( )2

وأول المبشرين باجلنة( ،)1وهو أْب الصحابة إل رسول الله 
فمكانـته رضي الله عنه عند رسول الله  ل تساويها مكانة،
ومنزلته ل تـعدهلا منزلة ،قال ابن عمر رضي الله عنـهما :كنا ف زمن
النب  ل نـعدل بأب بكر أْدا(.)3
نـعم لقد كان قـلبه أقـرب القلوب إل رسول الله ّْ ت قال عنه 
«:لو كنت متخذا خليًل من أمتي لتخذت أبا بكر خليًل»(.)4

فاختاره لصحبته ف اهلجرة دون غيه؛ وقد أقـر القرآن الكري هذه
الصحبة المباركة ف قـوله تـعال (:ثاني اثـنـين إذ هما في الغار إذ
يـقول لصاحبه ل تحزن إن الله معنا)(.)5

ولقد كان أبو بكر رضي الله عنه ُب رسول الله  أكثـر من نـفسه
وولده ،ولما أراد  اهلجرة ْظي أبو بكر رضي الله عنه بشرف
صحبته وانطلقا ،فجعل أبو بكر رضي الله عنه َيشي ساعة بـي يدي
رسول الله  وساعة خلفهّْ ،ت فطن له رسول الله  فـقال «:يا

أبا بكر ما لك تمشي ساعة بـين يدي وساعة خلفي؟» فـقال :يا
( )1أبو داود .4650 :
( )2البخاري .3668 :
( )3البخاري .3697 :
( )4متفق عليه واللفظ للبخاري.
( )5التوبة .40 :
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رسول الله ،أذكر الطلب فأمشي خلفَُ ،ث أذكر الرصد ،فأمشي

بـي يديَ ،فـقال  «: يا أبا بكر ،لو كان شيء أحببت أن يكون

بك دوني؟» قال :نـعم ،والذي بـعثَ باْلق ،ما كانت لتكون من
ملمة إل أن تكون ب دونَ ،فـلما انـتـهيا إل الغار قال أبو بكر:
مكانَ يا رسول اللهّْ ،ت أستبي لَ الغار ،فدخل واستبـيـنه ُث

قال :انزل يا رسول الله ،فـنـزل رسول الله .)1( 

أيـها المحبون لبي بكر الصديق رضي الله عنه :لقد كان سيدنا
أبو بكر الصديق رضي الله عنه مسارعا ف اْليـرات ،مبادرا إل كل

عمل يـفتح له أبـواب اجلنات ،فـلقد سأل رسول الله  أصحابه

يـوما فـقال «:من أصبح منكم اليـوم صائما؟» .قال أبو بكر
رضي الله عنه :أنا .قال «:فمن تبع منكم اليـوم جنازة؟» .قال

أبو بكر رضي الله عنه :أنا .قال «:فمن أطعم منكم اليـوم
مسكينا؟» .قال أبو بكر رضي الله عنه :أنا .قال« :فمن عاد
منكم اليـوم مريضا؟» .قال أبو بكر رضي الله عنه :أنا .فـقال

( )1املستدرك  ، 4268 :وقال الذهب  :صحيح مرسل .
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رسول الله  «:ما اجتمعن في امرئ إل دخل الجنة»(.)1
وأمر رسول الله  الصحابة يـوما أن يتصدقوا ،فـوافق ذلَ مال عند
سيدنا عمر بن اْلطاب رضى الله عنه فـقال :اليـوم أسبق أبا بكر إن
سبـقته يـوما ،قال :فجئت بنصف مال ،فـقال رسول الله  «: ما

أبـقيت لهلك؟» .قـلت :مثـله .وأتى أبو بكر رضى الله عنه بكل ما
عنده ،فـقال له رسول الله  «: ما أبـقيت لهلك؟» .قال :أبـقيت

هلم الله ورسوله .قال عمر :ل أسابقَ إل شيء أبدا(.)2
فـقد كان رضي الله عنه ملصا تقيا ،جوادا كرَيا ،يـبذل أمواله ف
طاعة الله ،كما شهد له بذلَ القرآن الكري ،وأثـن عليه به رب
العالمي؛ فـوصفه سبحانه بـ(التـق * الذي يـؤتي ماله يـتـزك )(.)3

واستحق الصديق رضي الله عنه بسارعته إل اْليـرات؛ أن تـناديه
أبـواب اجلنات؛ ليدخل منـها كلها ،فإنه لما ذكر النب  أبـواب
اجلنة واألعمال الموصلة إليـها قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه :يا
رسول الله ،هل يدعى أْد من تلَ األبـواب كلها؟ قال رسول الله
 «: نـعم ،وأرجو أن تكون منـهم»(.)4
( )1مسلم .1028 :
( )2أبو داود  ، 1678 :والرتمذي .3675 :
( )3الليل .18 – 17 :
( )4متفق عليه.
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وامتدت سيته رضي الله عنه اْلافلة بكل خيُ ،مبا وصاْبا للنب
ّْ ت توف وعمره ثالث وستون سنة كعمر رسول الله  ودفن
إل جنب ْبيبه  فامتدت الصحبة المباركة ف الخرة كما
استمرت ف الدنـيا( )1وسيـنـعم برافـقة ْبيبه  ف اجلنة؛ مصداقا
لقوله  «: المرء مع من أحب»(.)2
فاللهم إنا نب رسولَ ُممدا  ونب أبا بكر وعمر وعثمان وعليا
وسائر الصحابة األكرمي ،فاْشرنا معهم ،وأدخلنا مدخلهم،
ووفـقنا لطاعتَ أجعي ،وطاعة رسولَ ُممد األمي  وطاعة من
أمرتـنا بطاعته ،عمال بقولَ (:يا أيـها الذين آمنوا أطيعوا الله
وأطيعوا الرسول وأولي المر منكم)(.)3

نـفعِن الله وإياكم بالقرآن العظيم،
وبسنة نبيه الكري صلى الله عليه وسلم.
أقول قـول هذا وأستـغفر الله ل ولكم،
فاستـغفروه إنه هو الغفور الرْيم.

( )1البداية والنهاية .)22/7( :
( )2متفق عليه .

( )3النساء . 59 :
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الخطبة الثانية

اْلمد لله يـؤت فضله من يشاء ،جعل نبيـنا ُممدا خات األنبياء،
واختار لصحبته الصادقي األوفياء ،وأشهد أن ل إله إل الله وْده ل
شريَ له ،وأشهد أن سيدنا ونبيـنا ُممدا عبد الله ورسوله ،صلى الله
وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجعي ،وعلى من تبعهم
بإْسان إل يـوم الدين.
أوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله عز وجل.
أيـها المصلون :إن سية أب بكر الصديق رضي الله عنه تـعلمنا
صدق المحبة لرسول الله  وْسن القتداء به ،وهكذا كانت سيـر
الصحابة رضي الله عنـهم أجعي مدارس يـتـعلم منـها األجيال قيم
ديننا اإلسالمي اْلنيف ،وقد رضي الله تـعال عنـهم وزكاهم فـقال
سبحانه (:والسابقون الولون من المهاجرين والنصار والذين
اتـبـعوهم بإحسان رضي الله عنـهم ورضوا عنه)( .)1وشهد هلم النب

 بعلو القدر والرفـعة فـقال «:والذي نـفسي بيده لو أن أحدكم
أنـفق مثل أحد ذهبا ،ما أدرك مد أحدهم ،ول نصيفه»( .)2فـهم

( )1التوبة .100 :
( )2متفق عليه.
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العدول األمناء ،الذين ْفظ الله عز وجل بم الدين ،قال «: 

أصحابي أمنة لمتي»(.)1

وهم أفضل اْللق وأكرمهم على الله تـعال بـعد األنبياء عليهم
السالم ،اختارهم الله سبحانه لصحبة نبيه  فكانوا رضي الله عنـهم
أكمل الناس إَيانا ،وأصدقـهم اقتداء ،فمن واجبنا أن نـوقـرهم ونبـهم،
ونـعرف هلم قدرهم ،ونـعلم ذلَ بـناتنا وأبـناءنا.
هذا وصلوا وسلموا على من أمرت بالصالة والسالم عليه ،قال تـعال
(:إن الله ومًلئكته يصلون عل النبي يا أيـها الذين آمنوا صلوا
عليه وسلموا تسليما)( .)2وقال رسول الله  «:من صل علي

صًلة صل الله عليه بها عشرا»(.)3

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبيـنا ُممد وعلى آله وصحبه
أجعي .وارض اللهم عن اْللفاء الراشدين :أب بكر وعمر وعثمان
وعلي ،وعن سائر الصحابة األكرمي.
اللهم اجعلنا بنبيَ مقتدين ،وبديه عاملي ،وألصحابه موقرين.

( )1مسلم .2531 :
( )2األْزاب . 56 :
( )3مسلم .384 :
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اللهم ارْم شهداء الوطن األوفياء ،وارفع درجاِتم ف عليي مع
األنبياء ،واجز أمهاِتم وآباءهم وزوجاِتم وأهليهم جيعا جزاء
الصابرين يا َسيع الدعاء.
اللهم انصر قـوات التحالف العرب ،الذين َتالفوا على رد اْلق إل
أصحابه ،اللهم كن معهم وأيدهم ،اللهم وفق أهل اليمن إل كل
خي ،واجعهم على كلمة اْلق والشرعية ،وارزقـهم الرخاء يا أكرم
األكرمي.
اللهم انشر الستقرار والسالم ف بـلدان المسلمي والعاَل أجعي.
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 األْياء 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 وغفرانَ
ورَحتَ آباءنا وأمهاتنا وجيع أرْامنا ومن له ْق عليـنا.
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اللهم احفظ لدولة اإلمارات استقرارها ورخاءها ،وبارك في
خيـراتها ،وأدم عليـها المن والمان يا ر َ العالمين.

اللهم اسقنا الغيث ول َتعلنا من القانطي ،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

 .1اللتزام التام باْلطبة املكتوبة وعدم اْلروج عنها إل بتصريح مكتوب.
 .2اْلضور إل اجلامع مبكرا .
 .3أن يكون ْجم ورقة اْلطبة صغيا ( ).
 .4مسَ العصا .
 .5أن يكون املؤذن ملتزما بلبس البشت ،ومستعدا إللقاء اْلطبة كبديل ،وإبداء
املالْظات على اْلطيب إن وجدت.
 .6التأكد من عمل السماعات الداخلية الالقطة لألذان املوْد وأهنا 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 التصال برقم (26
 )800 26أو رقم ( )999أو إرسال رسالة نصية على رقم (.)2828
 لطفا :من يرغب أن يكتب خطبة فليسلها مشكورا على فاكس 026211850أو يرسلها على إَييل Khutba@Awqaf.gov.ae
www.awqaf.ae
 أضيفت خدمة جديدة لتطوير خطبة اجلمعة على موقع اهليئةوذلَ لقرتاح عناوين جديدة أو إثراء للعناوين املعتمدة أو إبداء الرأي ف اْلطب اليت
ألقيت.
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