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الموافق2019/9/13 :م

إن الله يحب التـوابين
الخطبة الول

اْلمد لله الذي ي قبل الت وبة عن عباده ،وي تجاوز عن هم بكرمه
وفضله ،وأشهد أن َل إله إَل الله وحده َل شريك له ،وأشهد أن
سيدنا ونبي نا حممدا عبد الله ورسوله ،فاللهم صل وسلم وبارك على
سيدنا ونبي نا حممد ،وعلى آله وصحبه أْجعني ،وعلى من سار على
هديهم إَل ي وم الدين.
أما بـعد :فأوصيكم عباد الله ون فسي بت قوى الله ،قال سبحانه( :يا

أيـها الذين آمنوا اتـقوا الله وقولوا قـوًل سديدا* يصلح لكم
أعمالكم ويـغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فـقد فاز

فـوزا عظيما)(.)1

أيـها المسلمون :ي قول الله ت بارك وت عاَل ف ِتابه الكري( :إن الله
يحب التـوابين ويحب المتطهرين)( .)2فالت وبة إَل الله سبحانه

ق ربة عظيمة ،يب عز وجل أصحاب ها ،وي قرب هم ويدنيهم ،وي فرح
( )1األحزاب .71-70 :
( )2البقرة .222 :

بت وبتهم ،قال النب « :لله أشد فـرحا بتـوبة عبده حين يـتوب

إليه من أحدكم كان عل راحلته بأرض فلة ،فانـفلتت منه

وعليـها طعامه وشرابه ،فأيس منـها ،فأت شجرة فاضطجع في
ظلها ...فـبـيـنا هو كذلك؛ إذا هو بها قائمة عنده ،فأخذ

بخطامها ثم قال من شدة الفرح :اللهم أنت عبدي وأنا ربك.
أخطأ من شدة الفرح»( .)1وِيف َل ي فرح الله الرحيم بت وبة من
تاب من عباده ،ويشمله بعفوه ورْحته؟ وهو الذي ِتب الرْحة على
ن فسه ،قال ت عاَل( :كتب ربكم عل نـفسه الرحمة أنه من عمل
منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بـعده وأصلح فأنه غفور
رحيم)( .)2فالله عز وجل أرحم بالتائبني من آبائهم وأمهاِتم؛ عن

عمر بن اْلطاب رضي الله عنه :أن رسول الله  رأى أما َتضن

صبي ها ،وت لصقه ببطنها ،ف قال  ألصحابه« :أتـرون هذه طارحة
ولدها في النار؟» .قالواَ :ل .ف قال عليه الصالة والسالم« :لله
أرحم بعباده من هذه بولدها»( .)3وقد استحضر هذا اْلديث
الشريف أحد الصاْلني؛ حينما رأى أما أخرجت من الب يت

( )1متفق عليه .
( )2األنعام . 54 :
( )3متفق عليه .
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صبي ها؛ ْلطإ ارتكبه ف حقها ،فذهب الصب غي ر بعيد ،ث ما لبث
أن عاد ألمه منكسر اْلاطر ،ي رجو عفوها وصفحها ،ف لما رأته
على تلك اْلالة؛ الت زمته ت قب له وت بكي ،وت عاتبه عتاب األم الرحيمة
المحبة ،ث ساحمته وعفت عنه( .)1فإذا ِانت هذه رْحة األم
بأوَلدها ،فكيف برْحة الله ت عاَل؛ الِت هي أوسع من رْحة األم

بولدها ،ف هو القائل سبحانه( :ورحمتي وسعت كل شيء)( .)2وإذا

ِان الله ت عاَل -وهو العظيم اجلليل -ي قبل ت وبة التائبني؛ فإن
العباد أوَل أن ي قب لوا ت وب ت هم ،وي فرحوا ِبم ويكرموهم(.)3

عباد الله :لقد ِان رسول الله  وصحاب ته الكرام؛ ي فرحون بت وبة
التائبني ،فحينما تاب الله عز وجل على ِعب بن مالك وصاحب يه
رضي الله عن هم ،ب عد أن ضاقت عليهم األر َما رحبت ،وظنوا
أن َل ملجأ من الله إَل إليه؛ فرح ِبم رسول الله  ،وهنأهم
الصحابة رضي الله عن هم ،ي قول ِعب رضي الله عنه :حني أخب ر
رسول الله  الناس بت وبة الله علي نا؛ أق ب لوا ي بشرون نا ...وانطلقت
إَل رسول الله  ،ف ت لقاِن الناس ف وجا ف وجا ،ي هنئونِن بالت وبة...
( )1مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح.)9/8( :
( )2األعراف .156 :
( )3تفسري القرطب .)181/12( :

3

حَّت دخلت المسجد ...ف لما سلمت على رسول الله  قال ل

-وهو ي ب رق وجهه من السرور« :-أبشر بخير يـوم مر عليك منذ

ولدتك أمك»( .)1فالتائبون ف حاجة إَل أن ن بشرهم ،ونأخذ

بأيديهم ،ون عزز ثقت هم بأن فسهم ،ونذِرهم برْحة الله ت عاَل ِبم،
وحبه عز وجل هلم ،ف قد أق بل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
على أحد التائبني ،فاعت ن قه وقال :مرحبا َمن أحبه الله(.)2
ومن اجلميل أن َل نذِر التائبني بأخطائهم ،وَل ن عتب عليهم فيما
بدر من هم ،وَل ن عي رهم َما سبق من ذنوِبم؛ اقتداء بسيدنا يوسف
عليه السالم حني قال إلخوتهً( :ل تـثريب عليكم اليـوم يـغفر الله

لكم وهو أرحم الراحمين)( .)3أيَ :ل تأنيب وَل عتاب عليكم،
وَل أذِر لكم ذنوبكم ب عد الي وم( ،)4وَل أعي رِم ِبا أبدا( .)5فإن
الله ت عاَل قد غفرها ،وحما أث رها ،وسيبدهلا بفضله حسنات ،إذا
است قام صاحب ها وعمل الصاْلات ،قال سبحانه( :إًل من تاب

وآمن وعمل عمل صالحا فأولئك يـبدل الله سيئاتهم حسنات
( )1متفق عليه .
( )2سري أعالم النبالء .)161/5( :
( )3يوسف .92 :
( )4تفسري ابن ِثري .)409/4( :
( )5التفسري الوسيط للواحدي .)631/2( :
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وكان الله غفورا رحيما)( .)1فال ي ب قى للذنوب ب عد الت وبة من ها

ذِر وَل أث ر ،قال رسول الله « :التائب من الذنب كمن ًل
ذنب له»( .)2ويستطيع التائب أن يستأنف ب عدها حياته ،وي تمي ز

ف ُتمعه؛ إذا وق فنا بانبه ،وعاجلنا باْلكمة أسباب خطئه،
ودعونا الله ت عاَل له ،ف عن عمر بن اْلطاب رضي الله عنه قال :إذا
رأي تم أخاِم زل زلة فسددوه ووف قوه ،وادعوا الله له أن ي توب عليه،
وَل تكونوا أعوانا للشيطان عليه( .)3فكم قبلت المجتمعات من
أناس تائبني ،فأصبحوا صاْلني مبدعني ،ون فع الله عز وجل ِبم،
ورفع ب ني الناس ذِرهم ،ومن هم العاِل اجلليل؛ الفضيل بن عيا
رْحه الله ،الذي ِان عاصيا لربه ،مسرفا على ن فسه ،مطئا ف حق
غريه ،فسمع ق ول الله سبحانه( :ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع

قـلوبـهم لذكر الله وما نـزل من الحق)( .)4ف قال :ب لى يا رب ،قد

آن ،وتاب إَل الله ت عاَل( ،)5وغي ر مسار حياته؛ حَّت صار قدوة ف
العلم والعبادة واألخالق ،فأحبه المجتمع ،وأث َن عليه العلماء ،قال
( )1الفرقان .70 :
( )2ابن ماجه .4250 :
( )3تفسري ابن ِثري .)128/7( :
( )4اْلديد . 16 :
( )5سري أعالم النبالء . )393/7( :
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عبد الله بن ال مبارك :ما بقي على ظهر األر عندي أفضل من
الفضيل بن عيا ( .)1فاللهم اجعلنا عونا للتائبني ،نقف معهم لما
فيه اْلي ر ألن فسهم وأهليهم والمجتمع ،ووف قنا لطاعتك أْجعني،
وطاعة رسولك حممد األمني  ،وطاعة من أمرت نا بطاعته ف

ِتابك المبني ،حني ق لت وأنت أصدق القائلني( :يا أيـها الذين
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي المر منكم)(.)2

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

( )1سري أعالم النبالء . )394/7( :
( )2النساء . 59 :

6

الخطبة الثانية
اْلمد لله رب العالمني ،وأشهد أن َل إله إَل الله وحده َل شريك
له ،وأشهد أن سيدنا ونبي نا حممدا عبد الله ورسوله ،فاللهم صل
وسلم وبارك على سيدنا ونبي نا حممد وعلى آله وأصحابه أْجعني،
وعلى التابعني هلم بإحسان إَل ي وم الدين.
أوصيكم عباد الله ون فسي بت قوى الله عز وجل.
أيـها المسلمون :إن الله ت عاَل ي غفر ْجيع السيئات ،ومن ها ت عاطي
المخدرات ،قال سبحانه( :قل يا عبادي الذين أسرفوا عل

أنفسهم ًل تـقنطوا من رحمة الله إن الله يـغفر الذنوب جميعا

إنه هو الغفور الرحيم)( .)1فالتائب المت عاف من اإلدمان؛ مشمول
برْحة الله ت عاَل ومغفرته.
وإن دولة اإلمارات العربية المتحدة قد وف رت مراِز تست قبل
التائبني من اإلدمان( )2إلعادة تأهيلهم ،وضمان اندماجهم ف
ُتمعهم .وي ب قى الدور األِب ر على األسرة والمجتمع ،فإن هم إذا
حصنوا التائب من السلوِيات الضارة ،ووف روا له البيئة الصاْلة،
( )1الزمر .53 :
( )2مثل :املرِز الوطِن للتأهيل بأبوظب ،ومرِز إرادة ديب ،ومستشفى األمل بديب ،ومرِز التأهيل اْلاص بالشارقة وغريها.
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والرف قة الطيبة؛ استأنف حياته من جديد ،وث بت على الطريق
الصحيح ،ونسي ما مضى من ذنبه ،وقويت عزيته على فعل اْلري،
وأصبح منتجا نافعا ،وعلى اْلري مقبال ،ولوطنه حمبا ،وعلى رف عته
وت قدمه عامال .ف لنحرص على احتواء المت عافني وتشجيعهم ،ومد
يد العون هلم ،فإن ذلك يفزهم على اَلندماج ف ُتمعهم.
هذا وصلوا وسلموا على خري البشر ،وأطيعوا ربكم فيما أمر ،ف قد

قال سبحانه( :إن الله وملئكته يصلون عل النبي يا أيـها الذين
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما)( .)1اللهم صل وسلم وبارك
على سيدنا ونبي نا حممد ،وعلى آله وصحبه أْجعني .وار اللهم
عن اْللفاء الراشدين :أيب بكر وعمر وعثمان وعلي ،وعن سائر
الصحابة األِرمني .اللهم رْحتك ن رجو ،وإياك ندعو ،فأدم علي نا
فضلك ،وأسبغ علي نا نعمك ،وت قبل صلواتنا ،وضاعف حسناتنا،
وَتاوز عن سيئاتنا ،وارفع درجاتنا ،يا رب العالمني.
اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد لما تحبه

وتـرضاه ،واشمل بتـوفيقك نائبه وولي عهده المين ،وإخوانه
( )1األحزاب . 56 :
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حكام اإلمارات .اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم وشيوخ
اإلمارات الذين انـتـقلوا إل رضوانك ،وأدخلهم بفضلك فسيح

جناتك .وارحم اللهم ْجيع المسلمني والمسلمات ،والمؤمنني
والمؤمنات :األحياء من هم واألموات ،إنك َسيع قريب ُيب
الدعوات.
اللهم أدم عل دولة اإلمارات المان واًلستقرار ،والرخاء

واًلزدهار ،وزدها تـقدما ورفـعة ،وتسامحا ومحبة ،وأدم عل

أهلها السعادة يا رب العالمين.

اللهم إنا نسألك من اْلري ِله؛ عاجله وآجله ،ما علمنا منه وما ِل
ن علم ،ون عوذ بك من الشر ِله؛ عاجله وآجله ،ما علمنا منه وما ِل
ن علم ،اللهم إنا نسألك من خري ما سألك عبدك ونبيك حممد ،
ون عوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك حممد  .اللهم ارحم
شهداء الوطن وق وات التحالف األب رار ،وأدخلهم اجلنة مع
األخيار ،واجز أهليهم جزاء الصابرين؛ بكرمك يا أِرم األِرمني.
اللهم انصر ق وات التحالف العريب ،وانشر اَلستقرار والسالم ف

ب لدان المسلمني ،والعاِل 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 رِات السماء ،وأنبت لنا من ب رِات األر .
رب نا آتنا ف الدن يا حسنة ،وف اْلخرة حسنة ،وقنا عذاب النار،
وأدخلنا اجلنة مع األب رار ،يا عزيز يا غفار.
عباد الله :اذِروا الله العظيم يذِرِم ،واشكروه على نعمه يزدِم.
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 صغريا ( ).
 .4مسك العصا .
 .5أن يكون املؤذن ملتزما بلبس البشت ،ومستعدا إللقاء اْلطبة ِبديل ،وإبداء املالحظات
على اْلطيب إن وجدت.
 . 6التأِد من عمل السماعات الداخلية الالقطة لألذان املوحد وأهنا تعمل بشكل جيد أثناء
اْلطبة.
 .7التأِد من وجود ِتاب 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 فلريسلها مشكورا على فاِس 026211850أو يرسلها على إييل Khutba@Awqaf.gov.ae
 أضيفت 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 ،واملراِز القرآنية ،والفتوى الشرعية ،واْلج
والعمرة ،والتنمية الوقفية ،وابتكار منظومات ذِية إلسعاد اجملتمع.
 مرِز الفتوى الرَسي بالدولة باللغات (العربية ،واإلجنليزية ،واألوردو)800 24 22
لإلجابة على األسئلة الشرعية وقسم الرد على النساء
من الثامنة صباحا حَّت الثامنة مساء عدا أيام العطل الرَسية
2535
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