دولة اإلمـارات العـربية المتحـدة

اجلمعة 5 :ذو احلجة 1439هـ

اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

الموافق2018/8/17 :م

من وصايا الرسول 

الخطبة الول
احلمد لله الذي حث على التـواصي بالي ،وأمر بالتـعاون على
الب ،وأشهد أن ل ِله ِل الله وحدُ ل شركَ له ،وأشهد أن
سيدنا ونبيـنا ُممدا عبد الله ورسوله ،المبـعوث بالوصاكا اجلامعة،
واحلكم النافعة ،صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه
أجعي ،وعلى من تبعهم بإحسان ِل كـوم الدكن.

أما بـعد :فـيأيـها المؤمنون أوصيكم ونـفسي بتـقوى الله عز وجل،
فهي وصيته تـعال للولي والخركن ،وهي من أعظم وصاكا النب
 فـقد قال معاذ بن جبل رضي الله عنه :كا رسول الله أوصِن.
فـقال  «: اتق الله حيثما كنت»( .)1فالوصية بالتـقوى تمع
اليـر كله .ومن َتام تـقوى الله عز وجل :احلياء منه سبحانه؛ فإن
احلياء من الله تـعال سبب لكل خي ،قال رسول الله  لبـعض

أصحابه رضي الله عنـهم «:أوصيك أن تستحي من الله عز

( )1أمحد  ، 22059 :والطباين .530 :

وجل ،كما تستحي من الرجل الصالح من قـومك»( .)1أي :أن
تـعلم أنه سبحانه ناظر ِليَ ،مطلع عليَ(.)2
وأوصانا رسول الله  بالتـوبة ِل الله تـعال ،فـقال لمعاذ بن جبل

رضي الله عنه حي استـوصاُ «:وما عملت من سوء فأحدث لله
فيه تـوبة»( .)3ومن كمال التـوبة ِل الله تـعال أن كـتبع المرء السيئة
بعمل احلسنة لتمحوها ،فـعن أب ذر رضي الله عنه قال قـلت :كا

رسول الله أوصِن .قال «:إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة

تمحها»(.)4
ومن أجل ما وصانا به رسول الله  احلفاظ على الصلوات
المكتوبات ،فإنـها عماد الدكن ،وركنه الركي ،قال  ألب الدرداء

رضي الله عنه وهو كوصيه «:وَل تـتـركن الصَلة المكتوبة
متـعمدا»( .)5ومن احلفاظ على الصلوات :أن كصليـها المرء ف
أوقاتا المكتوبات ،فـعن أب ذر رضي الله عنه قالِ :ن خليلي

( )1الطباين ف املعجم الكبي.5539 :
( )2وصية العامل اجلليل موفق الدكن ابن قدامة املقدسي ص. 31 :
( )3الطباين ف املعجم الكبي .331 :
( )4أمحد .22104 :
( )5البخاري ف األدب املفرد . 20/1 :
2

أوصاين أن أصلي الصالة لوقتها( .)1وأن ل كدع المسلم األذكار
المسنونات بـعد الصالة ،فتلَ وصية رسول الله  فـعن معاذ

رضي الله عنه :أن رسول الله  أخذ بيدُ فـقال «:يا معاذ
أوصيك أن َل تدعن في دبر كل صَلة أن تـقول :اللهم أعني

عل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»(.)2

يا من تـتشوقون لسماع وصايا رسول الله ِ :ن من أعظم

وصاكا رسول الله  حسن معاملة الناس واإلحسان ِليهم ،فـهو
كـقوي العالقة بـيـنـهم ،وقد كان من جلة ما أوصى به  أبا ذر

رضي الله عنه أن قال له «:وخالق الناس بخلق حسن»(.)3
وِن الوالدكن أول الناس بذلَ ،فـقد أوصى الله سبحانه ببها
واإلحسان ِليهما ،قال عز وجل (:ووصيـنا اإلنسان بوالديه

إحسانا)( .)4وأوصى النب  بطاعتهما ،فـعن أب الدرداء رضي
الله عنه قال :أوصاين رسول الله  بتسع :ومنـها أنه قال له

«:وأطع والديك«(.)5

( )1مسلم .648 :
( )2أبو داود  ، 1522 :والنسائي . 1303 :
( )3الرتمذي  ، 1987 :أمحد .21403 :
( )4األحقاف .15 :
( )5األدب املفرد .20/1 :
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وِن اإلحسان ِل األرحام من وصاكا النب عليه الصالة والسالم،
قال أبو ذر رضي الله عنه :وأوصاين  أن أصل رمحي وِن

أدبـرت( .)1أي بـعدت( .)2فصلة الرحم تقق التآلف والتـراحم؛
خاصة ِذا مل تكن مكافأة أو ردا لـجميل ،قال رسول الله 

«:ليس الواصل بالمكافئ ،ولكن الواصل الذي إذا قطعت

رحمه وصلها»(.)3
وِن من وصاكا رسول الله ِ كرام النساء وِحسان معاملتهن(،)4

قال رسول الله  «: استـوصوا بالنساء خيـرا»( .)5فـعلى الزوج

أن كـعمل بوصية رسول الله  فـيـوف زوجته حقوقـها ،وكـعاملها
باللي والرمحة( .)6قال تـعال (:وعاشروهن بالمعروف)(.)7
ومن وصاكا رسول الله  اإلحسان ِل اجلار وِكرامه ،وصلته
وزكارته؛ قال  «:أوصيكم بالجار«( .)8فحق اجلار كبي ،ومقامه

عند الله تـعال عظيم ،وهو وصية سيدنا جبكل عليه السالم لنبيـنا
( )1أمحد  ، 22026 :والطباين ف الكبي  ، 1648 :وابن حبان .449 :
( )2مرقاة املفاتيح.3292/8 :
( )3البخاري . 5991 :
( )4عمدة القاري شرح صحيح البخاري (.)212/15
( )5متفق عليه .
( )6فيض القدكر (. )503/1
( )7النساء .19 :
( )8الطباين ف الكبي . 7523 :
4

ُممد  قال عليه الصالة والسالم «:ما زال يوصيني جبريل
بالجار ،حت ظنـنت أنه سيـورثه»( .)1وِن من ِكرام اجلار أن
تطعمه ما طعمت ،وتلَ وصية رسول الله  فـعن أب ذر رضي
الله عنه قالِ :ن خليلي  أوصاين  «:إذا طبخت مرقا فأكثر

ماءه ،ثم انظر أهل بـيت من جيرانك فأصبـهم منـها
بمعروف»(.)2

أيـها المؤمنونِ :ن من األخالق الكرية ،والسلوكيات الرفيعة الت
وصانا با رسول الله  حفظ اللسان واليدكن؛ قال أحد الصحابة
رضي الله عنـهم :كا رسول الله أوصِن .قال «:هل تملك
لسانك؟» قال :فما أملَ ِذا مل أملكه؟ قال «:أفـتملك يدك؟»

قال :فماذا أملَ ِذا مل أملَ كدي؟ قال «:فَل تـقل بلسانك إَل

معروفا ،وَل تـبسط يدك إَل إل خير»( .)3وذلَ شأن المؤمن،
فإنه صاحب سلوك ُممود ،وطبع لطيف ،وكالم طيب ،ووجه
بشوش ،كـقول بلسانه خيـرا فـيـغنم ،أو كصمت فـيسلم؛ وبذلَ
( )1متفق عليه .
( )2مسلم . 2625 :
( )3الطباين .817 :
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أوصى رسول الله  أحد أصحابه رضي الله عنـهم حي قال له:
أوصِن .فـقال عليه الصالة والسالمَ «:ل تسبن أحدا ،وَل تـزهدن
أخاك وأنت منبسط إليه

في المعروف ،ولو أن تـلق

وجهك»(.)1
فاللهم اجعلنا بوصاكا نبيـنا ُممد  عاملي ،وِل اليـرات
سابقي ،ووفـقنا لطاعتَ أجعي ،وطاعة رسولَ  وطاعة من
أمرتـنا بطاعته ،عمال بقولَ (:يا أيـها الذين آمنوا أطيعوا الله

وأطيعوا الرسول وأولي المر منكم)(.)2
نـفعِن الله وِكاكم بالقرآن العظيم،
وبسنة نبيه الكرمي صلى الله عليه وسلم
أقول قـوِل هذا وأستـغفر الله ِل ولكم،
فاستـغفروُ ِنه هو الغفور الرحيم

( )1أبو داود  ، 4084 :وأمحد . 20636 :
( )2النساء . 59 :
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الخطبة الثانية
احلمد لله كما كـنبغي جلالل وجهه وعظيم سلطانه ،وأشهد أن ل
ِله ِل الله وحدُ ل شركَ له ،وأشهد أن سيدنا ُممدا عبد الله
ورسوله ،صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجعي،
وعلى من تبعهم بإحسان ِل كـوم الدكن
أوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله عز وجل.
أيـها المصلونِ :ن من وصاكا رسول الله  صيام النافلة ،فـعن
أب هركـرة رضي الله عنه قال :أوصاين خليلي  بثالث ل أدعهن
حّت أموت :صوم ثالثة أكام من كل شهر ،وصالة الضحى ،ونـوم
على وتر( .)1ومن أفضل الصيام وأكثرُ أجرا صيام كـوم عرفة ،فـقد
سئل عنه النب  ،فـقال «:أحتسب عل الله أن يكفر السنة

التي قـبـله ،والسنة التي بـعده»( .)2فـلنـعمل بوصاكا رسول الله 
فإنـها عظيمة النـفع ،كثية األجر ،جامعة لصال الي ،ولنتذاكرها
ونذكر با؛ لنكون من عباد الله المؤمني الذكن قال الله تـعال
عنـهم (:ثم كان من الذين آمنوا وتـواصوا بالصبر وتـواصوا

( )1متفق عليه .
( )2مسلم.624 :

7

بالمرحمة* أولئك أصحاب الميمنة)( .)1فاللهم اجعلنا من
أصحاب اليمي ،الفائزكن ِبنة النعيم.
هذا وصلوا وسلموا على من أمرُت بالصالة والسالم عليه ،قال

تـعال (:إن الله ومَلِئكته يصلون عل النبي يا أيـها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما)( .)2وقال رسول الله  «: من صل

علي صَلة صل الله عليه بها عشرا»(.)3

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبيـنا ُممد وعلى آله وصحبه
أجعي .وارض اللهم عن اللفاء الراشدكن :أب بكر وعمر وعثمان
وعلي ،وعن سائر الصحابة األكرمي.
اللهم اجعلنا من الباركن بآبائهم وأمهاتم ،المحسني ِل أهليهم
وأرحامهم .اللهم وفق رِئيس الدولة ،الشيخ خليفة بن زايد لكل
خير ،واحفظه بحفظك وعنايتك ،ووفق اللهم ناِئبه وولي عهده

المين لما تحبه وتـرااه ،وأيد إخوانه حكا اإلمارات.

( )1البلد .18 - 17 :
( )2األحزاب . 56 :
( )3مسلم .384 :
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اللهم اغفر للمسلمي والمسلمات :األحياء منـهم واألموات،

اللهم ارحم الشيخ زايد ،والشيخ مكتو  ،وشيوخ اإلمارات

الذين انـتـقلوا إل رحمتك ،اللهم ارحمهم رحمة واسعة من

عندك ،وأفض عليهم من خيرك وراوانك .وأدخل اللهم ف
عفوك وغفرانَ ورمحتَ آباءنا وأمهاتنا وجيع أرحامنا ومن له حق
عليـنا.
اللهم ِنا نسألَ موجبات رمحتَ ،وعزائم مغفرتَ ،والغنيمة من
كل بر ،والسالمة من كل ِْث ،اللهم ِنا نسألَ الفوز باجلنة،
والنجاة من النار ،اللهم ل تدع لنا ذنـبا ِل غفرته ،ول ها ِل
فـرجته ،ول دكـنا ِل قضيته ،ول مركضا ِل شفيته ،ول ميتا ِل
رمحته ،ول حاجة ِل قضيتـها وكسرتـها كا أكرم األكرمي ،فأنت
على كل شيء قدكر ،وباإلجابة جدكر.
اللهم احفظ لدولة اإلمارات استقرارها ورخاءها ،وبارك في

خيـراتها ،وزدها فضَل ونعما ،وحضارة وعلما ،وبـهجة وجماَل،
ومحبة وتسامحا ،وأد عليـها السعادة والمان يا رب العالمين.
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اللهم ارحم شهداء الوطن وقـوات التحالف األبـرار ،واجز خيـر
اجلزاء أمهات الشهداء وآباءهم وزوجاتم وأهليهم جيعا ،اللهم
انصر قـوات التحالف العرب ،الذكن تالفوا على رد احلق ِل
أصحابه .اللهم كن معهم وأكدهم ،اللهم وفق أهل اليمن ِل كل
خي ،واجعهم على كلمة احلق والشرعية ،وارزقـهم الرخاء كا أكرم
األكرمي.
اللهم انشر الستقرار والسالم ف بـلدان المسلمي والعامل أجعي.
ربـنا آتنا ف الدنـيا حسنة وف الخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اذكروا الله العظيم كذكركم ،واشكروُ على نعمه كزدكم.
وأقم الصالة.
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 من مسؤولية الخطيب .1اللتزام التام بالطبة املكتوبة وعدم الروج عنها ِل بتصركح مكتوب.
 .2احلضور ِل اجلامع مبكرا .
 .3أن ككون حجم ورقة الطبة صغيا ( ).
 .4مسَ العصا .
 .5أن ككون املؤذن ملتزما بلبس البشت ،ومستعدا إللقاء الطبة كبدكل ،وِبداء
املالحظات على الطيب ِن وجدت.
 . 6التأكد من عمل السماعات الداخلية الالقطة للذان املوحد وأهنا تعمل بشكل
جيد أثناء الطبة.
 .7التأكد من وجود كتاب خطب اجلمعة ف مكان بارز (على احلامل).
 .8منع التسول ف املسجد منعا باتا ،ولإلبالغ عن املتسول كرجى التصال برقم
( )800 26 26أو رقم ( )999أو ِرسال رسالة نصية على رقم (.)2828
 لطفا :من كرغب أن ككتب خطبة فليسلها مشكورا على فاكس026211850
أو كرسلها على ِييل Khutba@Awqaf.gov.ae
 أضيفت خدمة جدكدة لتطوكر خطبة اجلمعة على موقع اهليئة www.awqaf.aeوذلَ لقرتاح عناوكن جدكدة أو ِثراء للعناوكن املعتمدة أو ِبداء
الرأي ف الطب الت ألقيت.
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الرؤكة :مرجعية ِسالمية عاملية وتنمية وقفية مستدامة.
الرسالة :تنمية الوعي الدكِن ،وتطوكر املساجد ،واملراكز القرآنية ،والفتوى الشرعية،
واحلج والعمرة ،والتنمية الوقفية ،وابتكار منظومات ذكية إلسعاد اجملتمع.
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