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اجلمعة 4 :شعبان 1439هـ

اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

الموافق2018/4/20 :م

مجلس النبي 

الخطبة األولى
اْلمد لله الذي حف َمالس اْلْي بالبـركات ،وجعلها سببا لنـيل
األجر واْلسنات ،وأشهد أن ل ِله ِل الله وحده ل شريك له،
وأشهد أن سيدنا ونبيـنا ُممدا عبد الله ورسوله ،أحسن الناس
حديثا ،وأوقـرهم َملسا ،فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبيـنا
ُممد وعلى آله وصحبه أْجعني ،وعلى من تبعهم بإحسان َِل يـوم
الدين.

أما بـعد :فأوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله ،قال سبحانه

وتـعاَل (:واذكروا نعمت الله عليكم وما أنـزل عليكم من

الكتاب والحكمة يعظكم به واتـقوا الله واعلموا أن الله بكل

شيء عليم)(.)1

أيـها المسلمون :لقد ذكر الله تـعاَل المجالس ف كتابه الكري

فـقال سبحانه (:يا أيـها الذين آمنوا إذا قيل لكم تـفسحوا في
( )1البقرة .231 :

المجالس فافسحوا يـفسح الله لكم)( .)1والمجلس المراد ف
اْلية هو َملس رسول الله  .)2(واجتماع الناس ف المجالس
عادة عربية أصيلة ،وخصلة متـرسخة نبيلة؛ عرفت عند العرب بدار

الندوة أو النادي ،وهي المقصودة بقول الله تـعاَل (:فـليدع

ناديه)( .)3أي َملسه الذي يمع فيه أصحابه( .)4يـقول أحد
الشعراء(َ )5يتدح بـعض العرب:
وإن جئتـهم ألفيت حول بـيوتهم

مجالس قد يشفى بأحلمها الجهل

وامتدادا هلذه العادة اْلميدة فـقد كان لرسول الله َ ملس يلس
فيه مع أصحابه رضي الله عنـهم؛ يادثـهم ويـؤانسهم ،ويـعلمهم
أمور دينهم.

فكيف كان مجلسه  ؟ لقد كان َملس النب َ ملس أخالق
وعلم ،ووقار وحلم؛ يوليه اهتماما بالغا ،فـيستعد له قـبل أن يرج
( )1اجملادلة 11 :
( )2تفسْي الطربي )244/23( :

( )3العلق .17 :

( )4لباب التأويل ف معاين التنزيل للخازن (.)449/4
( )5ديوان زهْي بن أيب سلمى .84/1 :
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ِليه؛ ليـلقى جلساءه ووفوده بسن السمت ،وْجيل اهلندام؛ فـعن
أْساء بنت أيب بكر الصديق رضي الله عنـهما :أنـها أخرجت جبة
وقالت :هذه جبة رسول الله  كان يـلبسها للوفود( .)1واجلبة
ثـوب واسع األكمام يـلبس فـوق الثـياب .فكان  يستـقبل ضيوفه
ف َملسه ،ويتفي بقدومهم ،ويـرحب بم؛ فحني قدم عليه وفد
عبد القيس قال هلم «:مرحبا بالوفد»( .)2وقد وصفوا استقبال النب

 هلم ،وفـرح أصحابه بم ،فـقالوا :قدمنا على رسول الله 
فاشتد فـرحهم بنا ،فـلما انـتـهيـنا َِل القوم أوسعوا لنا ،فجلسنا

فـرحب بنا النب  ودعا لنا ،ث نظر ِليـنا(.)3
وما حياه أحد ف َملسه  بتحية ِل رد عليه التحية بأفضل منـها
أو مثلها ،عمال بقول الله تـعاَل (:وإذا حييتم بتحية فحيوا

بأحسن منـها أو ردوها)(.)4
وبـعد أن يـرحب  بضيوفه وييـيـهم يلس بـيـنـهم متـواضعا ،وهم
جلوس بـني يديه ف مهابة ووقار ،ورسول الله  أكثـرهم وقارا،

( )1األدب املفرد .128/1 :
( )2متفق عليه .
( )3أمحد . 15559 :
( )4النساء . 86 :
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وأعظمهم خلقا؛ قال الله تـعاَل ف وصفه  (:وإنك لعلى خلق

عظيم)( .)1وعن جابر بن ْسرة رضي الله عنه قال :جالست رسول
الله  أكثـر من مائة مرة ،كان طويل الصمت( ،)2يستمع َِل
جلسائه .ول يل َملس رسول الله  من التبسم والمؤانسة ،فكان
أصحابه رضي الله عنـهم يـتـناشدون عنده الشعر أحيانا ،ويذكرون
الشيء من أمورهم ،ويـتبسم معهم .)3(
وف َملسه  يضر الكبار والصغار؛ لتتـواصل األجيال بنـقل
التجارب واْلبـرات ،وزرع القيم الدينية واألخالق اْلميدة ،فكان
 يل كبار السن وأصحاب المكانة ،ويصهم بزيد من التـوقْي
والعناية؛ فإنه لما قدم األشُ  -وهو كبْي قـومه -على رسول الله
 أوسع له الصحابة الكرام رضي الله عنـهم ،ورحب به رسول الله
 وقـربه( .)4كما كان  يـقرب الصغار ،فـعن سهل بن سعد
الساعدي رضي الله عنه :أن رسول الله  جلس هو وأصحابه،
وعن َيينه غالم أصغر القوم(.)5
( )1القلم .4 :

( )2الرتمذي  ،2850 :وصحيح ابن حبان (.)97/13
( )3الرتمذي  ،2850 :وصحيح ابن حبان (.)97/13
( )4أمحد . 15559 :
( )5متفق عليه .
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وذلك ليتـعلم الصغار ف َمالس الكبار.
وكان للنساء نصيب من َملس رسول الله ؛ فعن أيب سعيد
اْلدري رضي الله عنه قال :جاءت امرأة َِل رسول الله 
فـقالت :يا رسول الله ذهب الرجال بديثك ،فاجعل لنا من
نـفسك يـوما نأتيك فيه ،تـعلمنا ِما علمك الله .فـقال رسول الله

 «: اجتمعن يـوم كذا وكذا» .فاجتمعن ،فأتاهن رسول الله

 فـعلمهن ِما علمه الله(.)1
وكان رسول الله  ف َملسه مضيافا كرَيا ،يضيف جلساءه
ويكرمهم؛ فـعن عبد الله بن عمر رضي الله عنـهما قال :بـيـنما َنن
عند النب  جلوس ِذ أِت ِبمار َنلة( )2أي قـلبها ولبـها( -)3وكان
من أفضل الطعام وأطيبه -فـقدمه رسول الله  جللسائه.
أيـها المقتدون برسول الله  :لقد كان َملس النب َ ملس
علم ومعرفة ،تـعلم فيه الصحابة الكرام رضي الله عنـهم الكتاب
واْلكمة؛ قال تـعاَل (:لقد من الله على المؤمنين إذ بـعث فيهم

رسوًل من أنـفسهم يـتـلو عليهم آياته ويـزكيهم ويـعلمهم الكتاب

( )1متفق عليه.
( )2متفق عليه.
( )3منحة الباري بشرح صحيح البخاري ()559/8
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والحكمة)( )1فكان  يـتـلو عليهم ما نـزل عليه من القرآن؛ فـعن
أيب واقد الليثي رضي الله عنه قال :كنا نلس مع النب  فإذا
نـزل عليه القرآن قـرأه عليـنا( .)2وفيه كان  ييب من سأل،

ويـنبه من غفل؛ فـعن جابر بن سليم رضي الله عنه قال :أتـيت النب
 فإذا هو جالس مع أصحابه فـقلت :يا رسول الله ،أجفو عن
أشياء ،أي :أجهلها( )3فـعلمن( )4فـعلمه  . فاللهم وفـقنا لالقتداء
بنبيـنا ُممد  ف بـيوتنا وَمالسنا ،وف ْجيع شؤوننا ،ووفـقنا ْجيـعا
لطاعتك ،وطاعة رسولك ُممد  وطاعة من أمرتـنا بطاعته ،عمال
بقولك (:يا أيـها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي
األمر منكم(( .)5نـفعن الله وِياكم بالقرآن العظيم
وبسنة نبيه الكري صلى الله عليه وسلم
أقول قـوِل هذا وأستـغفر الله ِل ولكم
فاستـغفروه ِنه هو الغفور الرحيم.

( )1آل عمران 164 :
( )2أمحد  ، 22546 :وابن أيب شيبة كما ف ِحتاف املهرة .327/16
( )3املغرب ف ترتيب املعرب (ص.)86 :
( )4أمحد .21174 :
( )5النساء .59 :
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الخطبة الثانية
اْلمد لله محدا كثْيا 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 أْجعني ،وعلى التابعني هلم بإحسان
َِل يـوم الدين.
أوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله عز وجل ،واْلرص على
َمالس اْلْي.
أيـها المصلون :لقد كان َملس النب  روضة من رياض اجلنة،
عامرا بذكر الله تـعاَل؛ تـتـنـزل فيه السكينة ،وتـغشاه الرمحة ،وحتفه
المالئكة ،فـعن أنس بن مالك رضي الله عنه :أن رسول الله 

قال  «:إذا مررتم برياض الجنة فارتـعوا» .قالوا :وما رياض اجلنة؟
قال  «:حلق الذكر»( .)1وكان  يتم َملسه بدعاء علمه ِياه

جربيل عليه السالم( )2فـيـقول «:سبحانك اللهم وبحمدك ،أشهد
( )1الرتمذي  ،3510 :وأمحد . 12859
( )2املستدرك  ، 1972 :والسنن الكربى للنسائي 10189 :
7

أن ًل إله إًل أنت ،أستـغفرك وأتوب إليك» .فإنه «:كفارة ما
يكون في المجلس»(.)1
واقتداء بذا اهلدي النبوي الشريف والعادات والتـقاليد اعتـنت دولة
اإلمارات العربية المتحدة بجالس األحياء الت تـعتبـر مدارس تـرسخ
القيم والمبادئ النبيلة ،فمن واجبنا اْلفاظ عليـها واستثمارها،
وتـرسيخ مكانتها ف قـلوب أبـنائنا وبـناتنا.
أيـها المسلمونَ :نن ف شهر مبارك ،هو شهر شعبان ،وكان من

هدي النب  أن يكثر الصوم فيه ،فـلما سئل  عن ذلك قال«:

ذلك شهر يـغفل الناس عنه بـين رجب ورمضان ،وهو شهر

تـرفع فيه األعمال إلى رب العالمين ،فأحب أن يـرفع عملي وأنا
صائم»(.)2
هذا وصلوا وسلموا على من أمرُت بالصالة والسالم عليه ،قال

تـعاَل (:إن الله وملئكته يصلون على النبي يا أيـها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما)( .)3وقال رسول الله  «: ما جلس

( )1أمحد . 19812 :
( )2النسائي . 2357 :

( )3األحزاب . 56 :
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قـوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ،ولم يصلوا على نبيهم ،إًل كان

عليهم ترة»( .)1أي  :حسرة وندامة.
فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبيـنا ُممد وعلى آله وصحبه
أْجعني .وارض اللهم عن اْللفاء الراشدين :أيب بكر وعمر وعثمان
وعلي ،وعن سائر الصحابة األكرمني.
اللهم اجعل َمالسنا بالعلم عامرة ،وبالدعاء والذكر حافلة ،وباْللق
اْلميد والوقار وافرة.
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يول بـيـنـنا وبـني معاصيك ،ومن
طاعتك ما تـبـلغنا به جنتك ،اللهم متـعنا بأْساعنا وأبصارنا وقـوتنا
ما أحيـيتـنا.
اللهم ارحم شهداء الوطن األوفياء ،وارفع درجاِتم ف عليني مع
األنبياء ،واجز أمهاِتم وآباءهم وزوجاِتم وأهليهم ْجيعا جزاء
الصابرين يا ْسيع الدعاء.
اللهم انصر قـوات التحالف العريب ،الذين حتالفوا على رد اْلق َِل
أصحابه ،اللهم كن معهم وأيدهم ،اللهم وفق أهل اليمن َِل كل
( )1الرتمذي  ، 3380 :وأمحد . 10098 :
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خْي ،واْجعهم على كلمة اْلق والشرعية ،وارزقـهم الرخاء يا أكرم
األكرمني .اللهم انشر الستقرار والسالم ف بـلدان المسلمني
والعال أْجعني.
اللهم ِنا نسألك من اْلْي كله عاجله وآجله ،ما علمنا منه وما ل
نعلم .اللهم ِنا نسألك من خْي ما سألك عبدك ونبيك ُممد 

 .اللهم وفق رئيس الدولة ،الشيخ خليفة بن زايد لكل خير،
واحفظه بحفظك وعنايتك ،ووفق اللهم نائبه وولي عهده األمين

لما تحبه وتـرضاه ،وأيد إخوانه حكام اإلمارات .اللهم اغفر
للمسلمني والمسلمات األحياء منـهم واألموات ،اللهم ارحم

الشيخ زايد ،والشيخ مكتوم ،وشيوخ اإلمارات الذين انـتـقلوا
إلى 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 احفظ لدولة اإلمارات استقرارها ورخاءها ،وبارك في

خيـراتها ،وأدم عليـها األمن واألمان يا رب العالمين.
10

اللهم اسقنا الغيث ول َتعلنا من القانطني ،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 ِل بتصريح مكتوب.
 .2اْلضور َِل اجلامع مبكرا .
 .3أن يكون حجم ورقة اْلطبة صغْيا ( ).
 .4مسك العصا .
 .5أن يكون املؤذن ملتزما بلبس البشت ،ومستعدا إللقاء اْلطبة كبديل ،وِبداء
املالحظات على اْلطيب ِن وجدت.
 . 6التأكد من عمل السماعات الداخلية الالقطة لألذان املوحد 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
( )800 26 26أو رقم ( )999أو ِرسال رسالة نصية على رقم (.)2828
 لطفا :من يرغب أن يكتب خطبة فلْيسلها مشكورا على فاكس026211850
أو يرسلها على َِييل 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 اْلطب الت ألقيت.
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