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اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

الموافق2018/3/23 :م

اهدنا الصراط المستقيم

الخطبة الول
اْلمد لله الذي أنـزل القرآن كتابا كريا ،وهدانا به صراطا
مستقيما ،وأشهد أن َل إله إَل الله وحده َل شريك له ،وأشهد أن
سيدنا ونبيـنا ُممدا عبد الله ورسوله ،خات األنبياء والمرسلي،
فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبيـنا ُممد وعلى آله وصحبه
أْجعي ،وعلى من تبعهم بإحسان إَل يـوم الدين.
أما بـعد :فأوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله ،قال تـعاَل (:وأن
هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ول تـتبعوا السبل فـتـفرق بكم عن

سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تـتـقون)(.)1

أيـها المصلون :إن اهلداية إَل الصراط المستقيم يطلبـها المسلم
ويكررها ف كل ركعة من صالته قائال (:اهدنا الصراط المستقيم*
صراط الذين أنـعمت عليهم غير المغضوب عليهم ول

الضالين)( .)2فـيستجيب الله تـعاَل دعاءه ويـلّب نداءه ،ويـقول
( )1األنعام .153 :
( )2الفاحتة . 7 – 6 :

سبحانه «:هذا لعبدي ،ولعبدي ما سأل»( .)1وقد هدى الله

تـعاَل األنبياء والرسل عليهم السالم إَل الصراط المستقيم ،قال

سبحانه عنـهم (:ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبـيـناهم
وهديـناهم إل صراط مستقيم)( .)2فـهذا سيدنا إبـراهيم عليه
السالم هداه ربه إَل الصراط المستقيم ،قال تـعاَل (:إن إبـراهيم

كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين* شاكرا لنـعمه
اجتباه وهداه إل صراط مستقيم)( .)3ودعا نّب الله سيدنا

إبـراهيم عليه السالم أباه إليه بقوله (:يا أبت إني قد جاءني من
العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا)( .)4وقال تـعاَل

عن سيدنا موسى وهارون عليهما السالم (:وهديـناهما الصراط

المستقيم)( .)5وقال سبحانه لنبيـنا ُممد  (:ويتم نعمته عليك

ويـهديك صراطا مستقيما)( .)6ث أمره ربه تـعاَل بالتمسك ِبذا
الصراط المستقيم فـقال عز وجل (:فاستمسك بالذي أوحي

( )1مسلم .395 :
( )2األنعام . 87 :
( )3النحل .121- 120 :
( )4مرمي .43 :
( )5الصافات .118 :
( )6الفتح .2 :

2

إليك إنك عل صراط مستقيم)( .)1فكان رسول الله  حريصا
عليه ،وعلى بـيانه ألصحابه رضي الله عنـهم ،قال عبد الله بن

مسعود رضي الله عنه :خط لنا رسول الله  خطا ،فـقال «:هذا
سبيل الله» .ث خط خطوطا عن يينه وعن ِشاله ،ث قال «:وهذه
سبل عل كل سبيل منـها شيطان يدعو إليه» .ث تال (:وأن هذا
صراطي مستقيما فاتبعوه ول تـتبعوا السبل فـتـفرق بكم عن

سبيله)(.)2

فما معن (اهدنا الصراط المستقيم)؟ أي :وفـقنا َلتـباع الدين
القيم الذي ارتضيته لنا ،وأرسلت به رسولك  إليـنا ،فـقام يدل
الناس عليه ويدعوهم إليه ،يـعمل بقوله سبحانه (:قل إنني هداني

ربي إل صراط مستقيم دينا قيما ملة إبـراهيم حنيفا وما كان

من المشركين)( .)3وهو الصراط الذي اتـبـعه من أنـعم الله تـعاَل
عليهم ،قال سبحانه (:صراط الذين أنـعمت عليهم)( .)4وهم

األنبياء والصاْلون ،قال عز وجل (:ومن يطع الله والرسول
( )1الزخرف .43 :
( )2الدارمي  ، 208 :أمحد  ، 4142 :واآلية من سورة األنعام (.)153
( )3األنعام. 161 :
( )4الفاحتة . 7 :
3

فأولئك مع الذين أنـعم الله عليهم من النبيين والصديقين

والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا)( .)1وإن عبادة الله
عز وجل هي الصراط المستقيم ،قال عز وجل (:وأن اعبدوني
هذا صراط مستقيم)(.)2

فكيف نـهتدي إل الصراط المستقيم؟ إن اهلداية إَل الصراط
المستقيم تكون باإليان بالله تـعاَل ،قال سبحانه (:فأما الذين

آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل

ويـهديهم إليه صراطا مستقيما)(.)3
وقد جعل الله تـعاَل اهلداية إَل الصراط المستقيم ف العمل بالقرآن
الكرمي ،قال سبحانه (:ذلك الكتاب ل ريب فيه هدى

للمتقين)(.)4
ومن أسباب اهلداية إَل الصراط المستقيم :اَلقتداء بالنّب 
والعمل با جاء به من هدي ف العبادات والمعامالت واألخالق،
قال تـعاَل (:وإنك لتـهدي إل صراط مستقيم* صراط الله

( )1النساء .69 :
( )2تفسري الطربي )35/18( :واآلية من سورة يس .61 :
( )3النساء .175 :
( )4البقرة .2 :
4

الذي له ما في السموات وما في الرض)( .)1أي :تدعو إَل
دين قومي َل اعوجاج فيه(.)2
وكذلك العلم يأخذ بيد صاحبه إَل الصراط المستقيم ،ويـبـي له
الطريق القومي ،فـيميـز به اْلق من الباطل ،قال عز وجل (:ويـرى

الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويـهدي

إل صراط العزيز الحميد)( .)3أي :ويـعلم الذين أوتوا العلم أن
القرآن حق ويـهدي إَل دين الله وصراطه المستقيم(.)4

ويا فـوز من تـوجه إَل الله تـعاَل بالدعاء وصدق الرجاء ليـهديه إَل
الصراط المستقيم ،فإن رسول الله  كان إذا قام من الليل افـتتح

صالته قائال «:اللهم رب جبـرائيل ،وميكائيل ،وإسرافيل ،فاطر
السموات والرض ،عالم الغيب والشهادة ،أنت تحكم بـين
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ،اهدني لما اختلف فيه من

الحق بإذنك ،إنك تـهدي من تشاء إل صراط مستقيم»(.)5
( )1الشورى . 53 – 52
( )2تفسري القرطّب (.)60/16
( )3سبأ .6 :
( )4تفسري القرطّب .)262 /14( :
( )5مسلم .770 :
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فاللهم اهدنا الصراط المستقيم ،صراط الذين أنـعمت عليهم،
ووفـقنا لطاعتك أْجعي ،وطاعة رسولك ُممد األمي  وطاعة
من أمرتـنا بطاعته ،عمال بقولك (:يا أيـها الذين آمنوا أطيعوا الله
وأطيعوا الرسول وأولي المر منكم)(.)1

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

( )1النساء . 59 :
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الخطبة الثانية
اْلمد لله رب العالمي ،وأشهد أن َل إله إَل 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 إَل يـوم الدين.
أوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله عز وجل.
أيـها المصلون :من ثرات اهلداية إَل الصراط المستقيم أن يـوفـقنا
الله تـعاَل إَل ما يب ويـرضى ،قال سبحانه (:قد جاءكم من الله

نور وكتاب مبين* يـهدي به الله من اتـبع رضوانه سبل السَلم
ويخرجهم من الظلمات إل النور بإذنه ويـهديهم إل صراط

مستقيم)( .)1وهو الذي بـيـنه الله تـعاَل ف كتابه الكرمي وسنة رسوله

 لنحظى برضاته عز وجل ،ونصل إَل طرق النجاة والسالمة(.)2
وندخل اجلنة دار السالم ،قال سبحانه (:والله يدعو إل دار

السَلم ويـهدي من يشاء إل صراط مستقيم)(.)3
( )1املائدة .16 - 15 :
( )2تفسري الطربي  )144/10( :وتفسري ابن كثري .)68/3( :
( )3يونس .25 :
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فـهال نأخذ بأسباب اهلداية إَل الصراط المستقيم؟ ونـعلم ذلك

بـناتنا وأبـناءنا؟ يـقول الله عز وجل (:ومن يـعتصم بالله فـقد هدي
إل صراط مستقيم)(.)1

هذا وصلوا وسلموا على من أمرت بالصالة والسالم عليه ،قال

تـعاَل (:إن الله ومَلئكته 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
أْجعي .وارض اللهم عن اْللفاء الراشدين :أِب بكر وعمر وعثمان
وعلي ،وعن سائر الصحابة األكرمي .اللهم اجعلنا من العاملي
بكتابك العظيم ،وبسنة رسولك الكرمي؛ لنكون من الفائزين.
اللهم ارحم شهداء الوطن األوفياء ،وارفع درجاِتم ف عليي مع
األنبياء ،واجز أمهاِتم وآباءهم وزوجاِتم وأهليهم ْجيعا جزاء
الصابرين يا َسيع الدعاء.
( )1آل عمران .101 :

( )2األحزاب . 56 :
( )3مسلم .384 :
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اللهم انصر قـوات التحالف العرِب ،الذين حتالفوا 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
األكرمي.
اللهم انشر اَلستقرار والسالم ف بـلدان المسلمي والعام أْجعي.
اللهم زد اإلمارات بـهجة وْجاَل ،واكتب لمن غرس فيها هذه
اْليـرات األجر واْلسنات يا أرحم الرامحي.
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.

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.
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اللهم احفظ لدولة اإلمارات استقرارها ورخاءها ،وبارك في

خيـراتها ،وأدم عليـها المن والمان يا رب العالمين.
اللهم اسقنا الغيث وَل َ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 : .1اْلضور إَل اجلامع مبكرا .
 .2أن يكون حجم ورقة اْلطبة صغريا ( ).
 .3مسك العصا .
 .4أن يكون املؤذن ملتزما بلبس البشت ،ومستعدا إللقاء اْلطبة كبديل ،وإبداء
املالحظات على اْلطيب إن وجدت.
 .5التأكد من عمل السماعات الداخلية الالقطة لألذان املوحد وأهنا تعمل بشكل
جيد أثناء اْلطبة.
 .6التأكد من وجود كتاب خطب اجلمعة ف مكان بارز (على اْلامل).
 .7منع 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 فاكس026211850
أو يرسلها على إييل Alsaeed.Ibrahim@awqaf.ae
 أضيفت خدمة جديدة لتطوير خطبة اجلمعة على موقع اهليئةwww.awqaf.ae

وذلك من خالل اقرتاح عناوين جديدة أو إثراء للعناوين املعتمدة أو إبداء الرأي ف
اْلطب اليت 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.
 مركز الفتوى الرَسي بالدولة باللغات (العربية  ،واإلجنليزية  ،واألوردو)800 24 22
لإلجابة على األسئلة الشرعية وقسم الرد على النساء
من الثامنة صباحا حىت الثامنة مساء عدا أيام العطل الرَسية
2535
 خدمة الفتوى عرب الرسائل النصية  smsعلى الرقم11

