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إن الله هو الباسط

الخطبة الول
اْلمد لله الذي بسط فضله للعالمي ،ووسع عطاؤه الناس أْجعي،
وأشهد أن ل ِله ِل الله وحده ل شريك له ،وأشهد أن سيدنا
ونبيـنا ُممدا عبد الله ورسوله ،فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا
ونبيـنا ُممد وعلى آله وصحبه أْجعي ،وعلى من تبعهم بإحسان
َِل يـوم الدين.

أما بـعد :فأوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله ،قال سبحانه
وتـعاَل (:واتـقوا الله الذي أنـتم به مؤمنون)(.)1

أيـها المسلمونِ :ن الباسط من أساء الله اْلسن ،قال رسول الله

 «: إن الله هو الخالق الرازق ،القابض الباسط»( .)2فـهو

الذي يـوسع على عباده بوده ،ويـنشر فضله عليهم بكرمه(،)3

خزائنه ملى ل تـنـفد ،قال تـعاَل (:ولله خزائن السموات
( )1املائدة .88 :
( )2أبو داود  ، 3451 :والرتمذي  ، 1314 :أمحد  12927 :واللفظ له.
( )3معجم اللغة العربية املعاصرة (.)204 /1

والرْ)( .)1وعطاياه كثرية ل تـنتهي ،قال عز وجل (:بل يداه

مبسوطتان يـنفق كيف يشاء)( .)2سبحانه بيده كل شيء ،قال
تـعاَل (:له مقاليد السموات والرْ يـبسط الرزق لمن يشاء
ويـقدر إنه بكل شيء عليم)( .)3فـهو عز وجل يـبسط يده بالري،

قال جل جالله (:أولم يـروا أن الله يـبسط الرزق لمن يشاء

ويـقدر)( .)4وهو تـعاَل الذي يـبسط السحاب ف السماء ،فـيـنـزل

منه الغيث على عباده ،ويـنشر عليهم رمحته ،فـيستبشرون
ويـفرحون( ،)5قال سبحانه (:الله الذي يـرسل الرياح فـتثير سحابا

فـيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فـتـرى الودق
يخرج من خَلله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم
يستبشرون)(.)6

وقد بسط سبحانه األرض للقه ،وذللها هلم بأمره؛ ويسر هلم فيها

أسباب رزقه ،قال تـعاَل (:والله جعل لكم الرْ بساطا*
( )1املنافقون .7 :
( )2املائدة .64 :
( )3الشورى .12:
( )4الروم .37 :
( )5تفسري ابن كثري (.)322/6
( )6الروم .48 :
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لتسلكوا منـها سبَل فجاجا)( .)1أي :بسط األرض ومهدها؛
لتستقروا عليـها ،وتسلكوا ما شئتم من نـواحيها وأرجائها ،وتـبتـغوا
من رزقه( .)2ومن الرزق الذي بسطه الله تـعاَل لعباده ف األرض:
أن وهبـهم صحة ف أجسادهم ،وقـوة ف أبدانم ،وعلمهم من
علمه ما يـنـفعهم؛ فـقد امت عز وجل على عبده طالوت ببسطة ف
العلم واجلسم ،قال سبحانه (:وزاده بسطة في العلم

والجسم)( .)3وذكر تـعاَل ِنـعامه على قـوم عاد ،فـقال (:وزادكم

في الخلق بسطة فاذكروا آَلء الله لعلكم تـفلحون)(.)4

فكيف نـنال عطاء الله الباسط؟ ِن عطاء الله الباسط يـنال

بتـقوى الله ،قال رسول الله  «: من أحب أن يـبسط له في
رزقه ،ويـنسأ له في أجله ،فـليتق الله»(.)5
ومن تـقوى الله تـعاَل :اللتجاء ِليه بالستغفار والتـوبة؛ قال النب

 «: إن الله عز وجل يـبسط يده بالليل ليتوب مسيء النـهار،
ويـبسط يده بالنـهار ليتوب مسيء الليل»(.)6

( )1نوح .20 - 19 :
( )2تفسري ابن كثري .)234/8( :
( )3البقرة .247 :
( )4األعراف .69 :
( )5صحيح ابن حبان .439 :
( )6مسلم .2759 :
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وما نـنال به عطاء الله الباسط وفضله الواسع :اإلحسان َِل
الوالدين وبرها ،قال  «: من أحب أن يمد له في عمره ،وأن

يـزاد له في رزقه ،فـليبـر والديه»(.)1

ومن أعظم ما يكون به البسط والعطاء ،واإلكرام واإلنـعام :صلة

األقارب واألرحام ،قال رسول الله  «: من سره أن يـبسط له

في رزقه ،ويـنسأ له في أثره ،فـليصل رحمه»(.)2

أيـها المؤمنونِ :ن ما نقق به معن اسم الله الباسط ف حياتنا أن
نـبسط أيديـنا للناس بالري ،ونود عليهم بالمعروف ،فمن بسط
يده بالري؛ بسط الله تـعاَل له رزقه ،وأكرمه من فضله؛ قال رسول
الله  فيما يـرويه عن ربه عز وجل أنه  «:يـبسط يديه تـبارك

وتـعال يـقول :من يـقرْ غيـر عدوم وَل ظلوم»( .)3أي :من
يـبسط يده باإلنـفاق يد ربا غنيا يلف عليه ف الدنـيا والخرة ،ول

يـنقصه من الثـواب واجلزاء( ،)4قال تـعاَل (:قل إن ربي يـبسط
الرزق لمن يشاء من عباده ويـقدر له وما أنـفقتم من شيء فـهو

( )1أمحد .13401 :
( )2متفق عليه .
( )3مسلم . 758 :
( )4مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح (.)925/3
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يخلفه وهو خيـر الرازقين)( .)1ومن أهم ما نقق به معن اسم الله
الباسط أن نـبسط ِليه أيديـنا بالدعاء ،فإنه سبحانه ل يـرد من

دعاه ،وبسط ِليه يده ورجاه ،قال رسول الله  «: إن الله
يستحيي أن يـبسط إليه عبده يديه يسأله بهما خيـرا فـيـردهما

خائبتـين»(.)2
والدعاء ف ثـلث الليل الخر أرجى أن يستجاب ،قال رسول الله
 «: إن الله عز وجل يـفتح أبـواب السماء ثـلث الليل الباقي،
ثم يـهبط إل السماء الدنـيا ،ثم يـبسط يده ،ثم يـقول :أَل عبد

يسألني فأعطيه .حت يسطع الفجر»( .)3فاللهم ابسط عليـنا من
خريك وفضلك ،ووفـقنا ْجيعا لطاعتك ،وطاعة رسولك ُممد 

وطاعة من أمرتـنا بطاعته ،عمال بقولك (:يا أيـها الذين آمنوا
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي المر منكم((.)4

نـفعِن الله وِياكم بالقرآن العظيم وبسنة نبيه الكرمي صلى الله عليه وسلم.
أقول قـوِل هذا وأستـغفر الله ِل ولكم فاستـغفروه ِنه هو الغفور الرحيم.

( )1سبأ .39 :
( )2أبو داود  ، 1488 :والرتمذي  ، 3556 :وابن ماجه  ، 3865 :وأمحد  24435 :واللفظ له.
( )3أمحد .4356 :
( )4النساء .59 :
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الخطبة الثانية
اْلمد لله محدا كثريا طيبا مباركا فيه كما ُيب ربـنا ويـرضى،
وأشهد أن ل ِله ِل الله وحده ل شريك له ،وأشهد أن سيدنا
ونبيـنا ُممدا عبد الله ورسوله ،فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا
ونبيـنا ُممد وعلى آله وأصحابه أْجعي ،وعلى التابعي هلم
بإحسان َِل يـوم الدين.
أوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله عز وجل.
أيـها المصلون :كان من دعاء رسول الله  «:اللهم لك الحمد

كله ،اللهم َل قابض لما بسطت ،وَل باسط لما قـبضت ،وَل
هادي لما أضللت ،وَل مضل لمن هديت ،وَل معطي لما

منـعت ،وَل مانع لما أعطيت ،وَل مقرب لما باعدت ،وَل مباعد
لما قـربت ،اللهم ابسط عليـنا من بـركاتك ورحمتك وفضلك

ورزقك»( .)1فـلنكثر من دعاء الله تـعاَل باسه الباسط؛ فإن بيده

خزائن السموات واألرض ،قال سبحانه (:وإن من شيء إَل عندنا
خزائنه وما نـنـزله إَل بقدر معلوم)(.)2

( )1البخاري ف األدب املفرد .243/1 :
( )2اْلجر . 21 :
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ولنأخذ باألسباب الت تـيسر لنا بسط اليـرات والمسرات من الله
تـعاَل الباسط ،وذلك باتـباع ما أمر؛ ليبارك لنا ف حياتنا ،وأسرنا
ومتمعنا.
هذا وصلوا وسلموا على من أمرُت بالصالة والسالم عليه ،قال

تـعاَل (:إن الله ومَلئكته يصلون عل النبي يا أيـها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما)( .)1وقال رسول الله  «: من صل

علي صَلة صل الله عليه بها عشرا»( .)2اللهم صل وسلم
وبارك على سيدنا ونبيـنا ُممد وعلى آله وصحبه أْجعي.
وارض اللهم عن اللفاء الراشدين :أِب بكر وعمر وعثمان وعلي،
وعن سائر الصحابة األكرمي.
اللهم اجعلنا من البارين بآبائهم وأمهاتم ،المحسني َِ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 وتـرضاه ،وأيد
إخوانه حكام اإلمارات.

( )1األحزاب . 56 :
( )2مسلم .384 :
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اللهم اغفر للمسلمي والمسلمات األحياء 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
وغفرانك ورمحتك آباءنا وأمهاتنا وْجيع أرحامنا ومن له حق عليـنا.
اللهم ِنا نسألك موجبات رمحتك ،وعزائم 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
رمحته ،ول حاجة ِل قضيتـها ويسرتـها يا أكرم األكرمي ،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 وزوجاتم وأهليهم ْجيعا ،اللهم
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انصر قـوات التحالف العرِب ،الذين َتالفوا على رد اْلق َِل
أصحابه .اللهم كن معهم وأيدهم ،اللهم وفق أهل اليمن َِل كل
خري ،واْجعهم على كلمة اْلق والشرعية ،وارزقـهم الرخاء يا أكرم
األكرمي.
اللهم انشر الستقرار والسالم ف بـلدان المسلمي والعاَل أْجعي.
ربـنا آتنا ف الدنـيا حسنة وف الخرة حسنة وقنا عذاب النار.
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 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 للذان املوحد وأنا 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 ِمييل Khutba@Awqaf.gov.ae
 أضيفت خدمة جديدة لتطوير خطبة اجلمعة على موقع اهليئة www.awqaf.aeوذلك لقرتاح عناوين جديدة أو ِثراء للعناوين املعتمدة أو ِبداء
الرأي ف الطب الت ألقيت.
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الرؤية :مرجعية ِسالمية 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 الرسي 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 الرسية
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