دولة اإلمـارات العـربية المتحـدة

اجلمعة 7 :ذو القعدة 1439هـ

اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

الموافق2018/7/20 :م

قل هو الله أحد

الخطبة الول
اْلمد لله الواحد األحد ،الفرد الصمد ،الذي َل يلد وَل يولد،
وأشهد أن ل إله إل الله وحدُ ل شريك له ،وَل يكن له كفوا
أحد ،وأشهد أن سيدنا ونبيـنا ُممدا عبد الله ورسوله ،وصفيه من
خلقه وخليله ،صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه
أْجعني ،وعلى من تبعهم بإحسان إَل يـوم الدين.
أما بـعد :فأوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله ،قال سبحانه

وتـعاَل (:ولقد ضربـنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم

يـتذكرون* قـرآنا عربيا غيـر ذي عوج لعلهم يـتـقون)(.)1

أيـها المصلون :إن من أعظم سور القرآن شأنا ،وأكثرها ثـوابا
وفضال ،سورة اإلخالص (:قل هو الله أحد* الله الصمد* لم

يلد ولم يولد* ولم يكن له كفوا أحد)( .)2قال رسول الله 
( )1الزمر .28 - 27 :
( )2اإلخالص . 4 -1 :
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لعقبة بن عامر رضي الله عنه «:أل أعلمك سورا ما أنزلت في

التـوراة ول في الزبور ول في اإلنييل ول في الفرقان مثـلهن؟ ل
يأتين عليك ليـلة إل قـرأتـهن فيها (قل هو الله أحد) و(قل أعوذ
برب الفلق) و (قل أعوذ برب الناس)»( .)1فمن فضل سورة
اإلخالص أنـها تـعدل ثـلث القرآن الكري ِف أجرها؛ قال رسول الله

 «: قل هو الله أحد؛ تـعدل ثـلث القرآن»( .)2أي :يضاعف
ثـوابـها بقدر ثـواب ثـلث القرآن( )3فما أعظمه من أجر ،وما أجزله
من ثـواب .وهي تـعدل ثـلث القرآن الكري ِف معناها وموضوعها؛
ألن القرآن الكري يشتمل على صفات الله تـعاَل وعلى األحكام
والقصص ،وسورة اإلخالص متصة بذكر صفاته عز وجل.
أيـها التالون لكتاب الله :إن من لزم سورة اإلخالص وأكثـر

قراءتـها؛ نال ُمبة الله تـعاَل؛ فـعن عائشة رضي الله عنـها :أن رجال
من الصحابة الكرام رضي الله عنـهم كان يـقرأ ألصحابه ِف
صالِتم فـيختم بـ( قل هو الله أحد) فذكروا ذلك للنِب  فـقال

( )1أمحد .17915 :
( )2مسلم  ، 812 :الرتمذي  2899 :واللفظ له.
( )3مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح (.)1466/4
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 «:سلوه لي شيء يصنع ذلك؟» .فسألوُ فـقال :ألنـها صفة

الرمحن ،وأنا أحب أن أقـرأ ِبا ،فـقال  «: أخبروه أن الله

يحبه»(.)1

فما معن قل هو الله أحد؟ معناها :يا أيـها النِب قل لمن سألك
عن صفت :إنِن أنا األحد ،فالله تـعاَل هو الواحد األحد ِف ذاته،
المتـفرد ِف جالله وكمال صفاته ،وذلك من معان كلمة
اإلخالص ،الت أمر الله تـعاَل نبيه  أن يـعلمها ويـعمل

بقتضاها؛ قال سبحانه (:فاعلم أنه ل إله إل الله)(.)2

وهو عز وجل (الصمد) الذي يـلجأ إليه اْلالئق ِف حوائجهم
ويطلبون منه وحدُ مسائلهم ،فـيستجيب هلم الدعاء ،ويكشف

عنـهم البالء؛ قال تـعاَل (:أمن يييب المضطر إذا دعاه

ويكشف السوء وييعلكم خلفاء الرض)( .)3إنه الله سبحانه،
المستـغِن عن كل أحد ،والذي يتاجه كل أحد( .)4قال عز

وجل (:يسأله من في السموات والرض)( .)5فكل اْللق إليه
( )1متفق عليه.
(ُ )2ممد .19 :
( )3النمل . 62 :
( )4تفسري القرطِب (.)245/20
( )5الرمحن .29 :
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يـلجأون ،ويطلبون منه ويسألون ،قال رسول الله  «: إذا سألت

فاسأل الله»( .)1ومن أفضل ما يسأل به المرء ربه جل ِف عالُ:
أن يدعوُ باْسه األعظم ،الذي اشتملت عليه هذُ السورة الكرية،
فـقد ْسع النِب  رجال يدعو وهو يـقول :اللهم إن أسألك بأن
أشهد أنك أنت الله ل إله إل أنت ،األحد الصمد ،الذي َل يلد
وَل يولد ،وَل يكن له كفوا أحد .فـقال  «: والذي نـفسي بيده

لقد سأل الله باسمه العمم الذي إذا دعي به أجاب ،وإذا

سئل به أعط »(.)2

أيـها المصلون :يـقول الله تـعاَل واصفا نـفسه ِف سورة اإلخالص

(:لم يلد ولم يولد) أيَ :ل يكن له ولد ول والد ول زوجة( ،)3قال
سبحانه (:وأنه تـعال جد ربـنا ما اتخذ صاحبة ول ولدا)(.)4

(ولم يكن له كفوا أحد) أي :ل أحد يكافئه من خلقه ول

ياثله( ،)5قال تـعاَل (:ليس كمثله شيء)( .)6فال مثيل له عز وجل
( )1الرتمذي .2516 :
( )2الرتمذي . )392/5( :
( )3تفسري الطربي .)693/24( :
( )4اجلن . 3 :
( )5تفسري الطربي .)693/24( :
( )6الشورى . 11 :
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ِف خلقه ورزقه ،قال تـعاَل (:أمن يـبدأ الخلق ثم يعيده ومن

يـرزقكم من السماء والرض أإله مع الله)

()1

ول شبيه له ِف

هدايته ورمحته؛ قال جل جالله (:أمن يـهديكم في ظلمات البـر

والبحر ومن يـرسل الرياح بشرا بـين يدي رحمته أإله مع
الله)( .)2ول نظري له تـعاَل ِف صدق حديثه ،قال سبحانه (:ومن
أصدق من الله حديثا)(.)3

عباد الله :لقد شرع لنا رسول الله  تالوة سورة اإلخالص ِف

صباحنا ومسائنا ،وعند نـومنا واستيقاظنا ،فهي حرز من النـزغات،
وحصن حصني من الشرور والفات؛ فـعن عبد الله بن خبـيب

رضي الله عنه قال :قال ِل رسول الله  «: قل» .قـلت :ما
أقول؟ قال( «:قل هو الله أحد) والمعوذتـين حين تمسي

وتصبح ثلث مرات تكفيك من كل شيء»( .)4وكان رسول الله
َ يتم يـومه بسورة اإلخالص والمعوذتـني ،فـعن عائشة رضي الله
عنـها :أن النِب  كان إذا أوى إَل فراشه كل ليـلة ْجع كفيه ،ث
( )1النمل . 64 :
( )2النمل . 63 :
( )3النساء . 87 :
( )4أبو داود  ، 5072 :الرتمذي  ، 3575 :النسائي .5428 :
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نـفث فيهما ،فـقرأ فيهما (قل هو الله أحد) و(قل أعوذ برب

الفلق) و(قل أعوذ برب الناس) ث يسح ِبما ما استطاع من
جسدُ ،يـبدأ ِبما على رأسه ووجهه وما أقـبل من جسدُ ،يـفعل
ذلك ثالث مرات( .)1وكان  يـواظب على قراءة سورة اإلخالص
ِف بـعض الصلوات ،منـها الركعة الثالثة ِف الوتر ،فـعن أب بن كعب
رضي الله عنه قال :كان رسول الله  يـقرأ ِف الركعة الثالثة من

الوتر بـ( قل هو الله أحد)( .)2ومنـها الركعة الثانية من سنة الفجر.
فاللهم اجعلنا لكتابك من التالني ،ولسورُ من المتدبرين ،وبآياته
من العاملني يا رب العالمني ،ووفـقنا لطاعتك أْجعني ،وطاعة

رسولك ُممد  وطاعة من أمرتـنا بطاعته ،عمال بقولك (: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 قـوِل هذا وأستـغفر الله ِل ولكم،
فاستـغفروُ إنه هو الغفور الرحيم.
( )1البخاري . 5017 :
( )2أبو داود  ، 1423 :والنسائي  1700 :واللفظ له.
( )3النساء .59 :
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الخطبة الثانية
اْلمد لله رب العالمني ،وأشهد أن ل إله إل الله وحدُ ل شريك
له ،وأشهد أن سيدنا ُممدا عبد الله ورسوله ،اللهم صل وسلم
وبارك على سيدنا ُممد وعلى آله وأصحابه أْجعني ،وعلى التابعني
هلم بإحسان إَل يـوم الدين.
أوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله عز وجل.
أيـها المصلون :إن سورة اإلخالص تـرافق صاحبـها بأجرها وفضلها
حّت تدخله اجلنة؛ فـعن أب هريـرة رضي الله عنه قال :أقـبـلت مع

رسول الله  فسمع رجال يـقرأ ( قل هو الله أحد* الله الصمد)
فـقال رسول الله  «: وجبت» .قـلت :ما وجبت؟ قال

«:الينة»( .)1فاقـرؤوا سورة اإلخالص بتأمل ،ورددوها بتدبر ،فإنـها
قليلة الكلمات ،عظيمة األجر كثرية اْلسنات ،ومن أحبـها نال
اجلنات؛ فـعن أنس بن مالك رضي الله عنه :أن رجال قال :يا

رسول الله إن أحب هذُ السورة (قل هو الله أحد) .فـقال 
«:إن حبك إياها يدخلك الينة»(.)2

( )1الرتمذي  ، 2897 :والنسائي .994 :
( )2الرتمذي . 2901 :
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هذا وصلوا وسلموا على من أمرُت بالصالة والسالم عليه ،قال

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

علي صلة صل الله عليه بها عشرا»(.)2
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبيـنا ُممد وعلى آله وصحبه
أْجعني .وارض اللهم عن اْللفاء الراشدين :أب بكر وعمر وعثمان
وعلي ،وعن سائر الصحابة األكرمني.
اللهم وفـقنا لتالوة كتابك الكري على الوجه الذي يـرضيك عنا،
واجعله اللهم لنا إَل مرضاتك دليال ،وارزقـنا به ِف اجلنة منزل
ومقيال .اللهم نـور به قـلوبـنا ،واشرح به صدورنا ،وأدخلنا به اجلنة يا
أرحم الرامحني.
اللهم اجعلنا من البارين بآبائهم وأمهاِتم ،المحسنني إَل أهليهم
وأرحامهم .اللهم وفق رِئيس الدولة ،الشيخ خليفة بن زايد لكل

خير ،واحفمه بحفمك وعنايتك ،ووفق اللهم ناِئبه وولي عهده

المين لما تحبه وتـرضاه ،وأيد إخوانه حكام اإلمارات.
( )1األحزاب . 56 :
( )2مسلم .384 :
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اللهم اغفر للمسلمني 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 إنا نسألك موجبات رمحتك ،وعزائم مغفرتك ،والغنيمة
من كل بر ،والسالمة من كل إث ،اللهم إنا نسألك الفوز باجلنة،
والنجاة من النار ،اللهم ل تدع لنا ذنـبا إل غفرته ،ول َها إل
فـرجته ،ول ديـنا إل قضيته ،ول مريضا إل شفيته ،ول ميتا إل
رمحته ،ول حاجة إل قضيتـها ويسرتـها يا أكرم األكرمني ،فأنت
على كل شيء قدير ،وباإلجابة جدير.
اللهم احفظ لدولة اإلمارات استقرارها ورخاءها ،وبارك في

ثـرواتها وخيـراتها ،وزدها فضل ونعما ،وحضارة وعلما ،وبـهية

وجمال ،ومحبة وتسامحا ،وأدم عليـها السعادة والمان يا رب
العالمين.
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اللهم ارحم شهداء الوطن وقـوات التحالف األبـرار ،واجز خيـر
اجلزاء أمهات الشهداء وآباءهم وزوجاِتم وأهليهم ْجيعا ،اللهم
انصر قـوات التحالف العرب ،الذين َتالفوا على رد اْلق إَل
أصحابه .اللهم كن معهم وأيدهم ،اللهم وفق أهل اليمن إَل كل
خري ،واْجعهم على كلمة اْلق والشرعية ،وارزقـهم الرخاء يا أكرم
األكرمني.
اللهم انشر الستقرار والسالم ِف بـلدان المسلمني والعاَل أْجعني.
ربـنا آتنا ِف الدنـيا حسنة وِف الخرة حسنة وقنا عذاب النار.
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 ،واشكروُ على نعمه يزدكم.
وأقم الصالة.
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 من مسؤولية الخطيب .1اللتزام التام باْلطبة املكتوبة وعدم اْلروج عنها إل بتصريح مكتوب.
 .2اْلضور إَل اجلامع مبكرا .
 .3أن يكون حجم ورقة اْلطبة صغريا ( ).
 .4مسك العصا .
 .5أن يكون املؤذن ملتزما بلبس البشت ،ومستعدا إللقاء اْلطبة كبديل ،وإبداء
املالحظات على اْلطيب إن 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 إرسال رسالة نصية على رقم (.)2828
 لطفا :من يرغب أن يكتب خطبة فلريسلها مشكورا على فاكس026211850
أو 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 الت ألقيت.
ـــــ
الرؤية :مرجعية إسالمية عاملية وتنمية وقفية مستدامة.
الرسالة :تنمية الوعي الديِن ،وتطوير املساجد ،واملراكز القرآنية ،والفتوى الشرعية،
واْلج والعمرة ،والتنمية الوقفية ،وابتكار منظومات ذكية إلسعاد اجملتمع.
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