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اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

الموافق2018/4/27 :م

واسجد واقـترب

الخطبة الول
اْلمد لله الودود المعبود ،الذي خضعت له الوجوه بالسجود،
وت فضل على عباده الساجدين بالقرب واجلود ،وأشهد أن ل ِله ِل
الله وحده ل شريك له ،وأشهد أن سيدنا ونبي نا ُممدا عبد الله
ورسوله ،أكمل حامد وعابد ،وخي ر راكع وساجد ،فاللهم صل
وسلم وبارك على سيدنا ونبي نا ُممد وعلى آله وصحبه أْجعني،
وعلى من تبعهم بإحسان َِل ي وم الدين.

أما بـعد :فأوصيكم عباد الله ون فسي بت قوى الله ،قال سبحانه
وت عاَل (:يا أيـها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من

قـبلكم لعلكم تـتـقون)(.)1

أيـها المسلمون :ي قول الله عز وجل (:فاسجدوا لله واعبدوا)(.)2

فالسجود أعظم عبادة لله سبحانه ،ف هو المستحق له وحده ،ألنه
الالق جل جالله ،قال ت عاَل حكاية عن اهلدهد الذي أخب ر
( )1البقرة .21 :
( )2النجم .62 :

سيدنا سليمان عليه السالم قائال (:أّل يسجدوا لله الذي يخرج

الخبء في السموات والرض ويـعلم ما تخفون وما تـعلنون*
الله ّل إله إّل هو رب العرش العظيم)(.)1

فما معن السجود؟ السجود هو الضوع والتذلل والنقياد لله
ت عاَل( )2حيث يضع المصلي أشرف أعضائه على األرض ،ف يخر
بب هته ،ويضع بقلبه وجوارحه لله جل جالله ،قال  «: أمرت
أن أسجد عل سبـعة أعظم :عل الجبـهة» .وأشار بيده على
أنفه واليدين والركبت ني ،وأطراف القدمني(.)3
ولله سبحانه تسجد ْجيع المخلوقات ،خضوعا واستسالما(،)4
قال ت عاَل (:ألم تـر أن الله يسجد له من في السموات ومن في

الرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب

وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له

من مكرم إن الله يـفعل ما يشاء)( .)5والمالئكة يسجدون
استجابة ألمره سبحانه ،وتذلال لعظمته ،قال ت عاَل (:ولله يسجد

( )1النمل .26 - 25 :
( )2الكليات .513/1:
( )3متفق عليه.
( )4الطربي .2019/17 :
( )5اْلج .18 :
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ما في السموات وما في الرض من دابة والمَلئكة وهم ّل
يستكبرون)( .)1وأث ن الله ت عاَل على نبيه  وأصحابه الكرام

رضي الله عن هم ،ف قال (:تـراهم ركعا سجدا يـبتـغون فضَل من
الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود)( .)2ووصف

سبحانه عباد الرحن بأن هم الذين (يبيتون لربهم سجدا وقياما)(.)3
أي :ف صالتم.

عباد الله :فما هي مكانة السجود؟ ِن للسجود مكانة عظيمة،
ومنزلة رفيعة ،ف هو ت عظيم لله عز وجل وامتثال ألمره ،قال

سبحانه (:يا أيـها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم

وافـعلوا الخيـر لعلكم تـفلحون)( .)4وقد مدح الله ت عاَل ف كتابه
الكري عباده المؤمنني الذين  (:إذا تـتـل عليهم آيات الرحمن

خروا سجدا وبكيا)( .)5ت عظيما لياته( .)6وجعل عز وجل ذلك
من دلئل اإلميان ،ف قال سبحانه (:إنما يـؤمن بآياتنا الذين إذا
( )1النحل .49 :
( )2الفتح .29 :
( )3الفرقان .64 :
( )4اْلج .77 :
( )5مري . 58 :
( )6القرطيب .90/14 :
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ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم ّل يستكبرون)(.)1
والسجود أكث ر أركان الصالة عددا ،وأعظمها فضال ،فعندما سئل
النيب  عن أحب األعمال َِل الله ت عاَل ،قال  «: عليك

بكثـرة السجود لله»( .)2وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:

ِن أفضل الصالة الركوع والسجود( .)3وت غفر الذنوب بالسجود،

قال رسول الله  «: إنك ّل تسجد لله سجدة إّل رفـعك الله
بها درجة ،وحط عنك بها خطيئة»(.)4

والسجود من أعظم ما ي ت قرب به المؤمن َِل ربه عز وجل ،قال

سبحانه (:واسجد واقـترب)( .)5وقال  «: أقـرب ما يكون
العبد من ربه وهو ساجد»( .)6وهو ُمل استجابة الدعاء ،فإن الله

عز وجل ي علم ما ف ق لوب الساجدين ،ويسمع نواهم ،قال

ت عاَل (:وتـوكل عل العزيز الرحيم* الذي يـراك حين تـقوم*

وتـقلبك في الساجدين)( .)7وقال  «: وأما السجود فاجتهدوا
( )1السجدة .15 :
( )2مسلم .488 :
( )3مسلم .822 :
( )4مسلم .488 :
( )5العلق .19 :
( )6مسلم .482 :
( )7الشعراء .219 -217 :
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في الدعاء ،فـقمن -أي :حقيق وجدير -أن يستجاب لكم»(.)1
قال الله ت عاَل ف وصف عباده المؤمنني (:تـراهم ركعا سجدا
يـبتـغون فضَل من الله ورضوانا)( .)2أي :ي بت غون بسجودهم فضال

من الله ،ف ي رحهم ويستجيب دعاءهم ،وي رضى عن هم.

يا من تسجدون لله تـعال  :لقد كان من هدي النيب  أن يطيل
السجود ِ-ذا صلى من فردا -قالت السيدة عائشة رضي الله عن ها:
كان  يصلي ،يسجد السجدة من ذلك قدر ما ي قرأ أحدكم

َخسني آية( .)3ويسبح ربه عز وجل ت عظيما وت بجيال ،ويست غفره
قائال «:سبحان ربي العل »( .)4فاللهم اجعلنا من الساجدين،

ووف قنا لطاعتك أْجعني ،وطاعة رسولك ُممد األمني  وطاعة

من أمرت نا بطاعته ،عمال بقولك (:يا أيـها الذين آمنوا أطيعوا الله
وأطيعوا الرسول وأولي المر منكم)(.)5

ن فعِن الله وِياكم بالقرآن العظيم ،وبسنة نبيه الكري صلى الله عليه وسلم.
أقول ق وِل هذا وأست غفر الله ِل ولكم ،فاست غفروه ِنه هو الغفور الرحيم.
( )1مسلم .479 :
( )2الفتح .29 :
( )3البخاري .994 :
( )4مسلم .772 :
( )5النساء . 59 :
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الخطبة الثانية
اللهم لك اْلمد أنت نور السموات واألرض ،ولك اْلمد أنت
ق يم السموات واألرض ،ولك اْلمد أنت رب السموات واألرض
ومن فيهن ،اللهم لك سجدنا ،وبك آمنا ،وعليك ت وكلنا ،وِليك
أن ب نا ،نشهد أن ل ِله ِل أنت وحدك ل شريك لك ،وأن سيدنا
ونبي نا ُممدا عبدك ورسولك ،اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا
ونبي نا ُممد وعلى آله وأصحابه أْجعني ،وعلى التابعني هلم
بإحسان َِل ي وم الدين.
أوصيكم عباد الله ون فسي بت قوى الله عز وجل.

أيـها المصلون :لقد كان من هدي النيب  أن يسجد ف مواضع
من القرآن الكري ،قال ابن عمر رضي الله عن هما :كان النيب 
ي قرأ علي نا السورة ،فيها السجدة ف يسجد ونسجد( .)1وكان 
ي قول ف سجود القرآن مرارا  «:سجد وجهي للذي خلقه ،وشق

سمعه وبصره بحوله وقـوته»(.)2
( )1متفق عليه.
( )2أبو داود  ، 1414 :والرتمذي .580 :
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فإذا ق رأ المسلم آية فيها سجدة فسجد لله ت عاَل ،اعت زل الشيطان
ي بكي ،وي قول «:أمر ابن آدم بالسجود فسجد فـله الجنة،

وأمرت بالسجود فأبـيت فلي النار»( .)1فانظر َِل حسرة ِبليس

لت ركه السجود ،فالسجود من أعظم ما يدخل اإلنسان اجلنة،
وي رف عه ليكون رفيقا للنيب  ،فأعظم با من منزلة ،وأكرم به من
جوار ،ف عن ربيعة بن كعب األسلمي رضي الله عنه أنه قال :يا

رسول الله أسألك مراف قتك ف اجلنة .قال «:أوغيـر ذلك؟».
ق لت :هو ذاك .قال «:فأعني عل نـفسك بكثـرة السجود»(.)2
فأوصاه با أمره الله ت عاَل به ف ق وله (:ولقد نـعلم أنك يضيق

صدرك بما يـقولون* فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين)(.)3

فبالسجود يشرح الله سبحانه صدور عباده المؤمنني ،ف تطمئن
ق لوب هم ،وتصفو ن فوسهم ،وت رفع درجات هم.

( )1مسلم .81 :
( )2مسلم .489 :
( )3اْلجر .98- 97 :
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هذا وصلوا وسلموا على من أمرُت بالصالة والسالم عليه ،قال

ت عاَل (:إن الله ومَلئكته يصلون عل النبي يا أيـها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما)(.)1

وقال رسول الله  «: من صل علي صَلة صل الله عليه بها

عشرا»( .)2اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبي نا ُممد وعلى
آله وصحبه أْجعني .وارض اللهم عن اللفاء الراشدين :أِب بكر
وعمر وعثمان وعلي ،وعن سائر الصحابة األكرمني.
اللهم ارحم شهداء الوطن األوفياء ،وارفع درجاتم ف عليني مع
األنبياء ،واجز أمهاتم وآباءهم وزوجاتم وأهليهم خي ر اجلزاء يا
َسيع الدعاء.
اللهم انصر ق وات التحالف العرِب ،الذين َتالفوا على رد اْلق َِل
أصحابه ،اللهم كن معهم وأيدهم ،اللهم وفق أهل اليمن َِل كل
خْي ،واْجعهم على كلمة اْلق والشرعية ،وارزق هم الرخاء يا أكرم
األكرمني.
اللهم انشر الستقرار والسالم ف ب لدان المسلمني والعاَل أْجعني.
( )1األحزاب. 56 :

( )2مسلم .384 :
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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 للمسلمني والمسلمات األحياء من هم 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 ورحتك آباءنا وأمهاتنا وْجيع أرحامنا ومن له حق علي نا.

اللهم احفظ لدولة اإلمارات استقرارها ورخاءها ،وبارك في

خيـراتها ،وأدم عليـها المن والمان يا رب العالمين.

اللهم يا بديع السموات واألرض ،يا حي يا ق يوم ،يا ذا اجلالل
واإلكرام ،اسقنا الغيث ول َتعلنا من القانطني ،اللهم أغث نا ،اللهم
أغث نا ،اللهم أغث نا غيثا مغيثا هنيئا واسعا شامال ،اللهم اسقنا من
ب ركات السماء ،وأنبت لنا من ب ركات األرض.
اذكروا الله العظيم يذكركم ،واشكروه على نعمه يزدكم.
وأقم الصالة.
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 من مسؤولية الخطيب .1اللتزام التام بالطبة املكتوبة وعدم الروج عنها ِل بتصريح مكتوب.
 .2اْلضور َِل اجلامع مبكرا .
 .3أن يكون حجم ورقة الطبة صغْيا ( ).
 .4مسك العصا .
 .5أن يكون املؤذن ملتزما بلبس البشت ،ومستعدا إللقاء الطبة كبديل ،وِبداء
املالحظات على الطيب ِن وجدت.
 . 6التأكد من عمل السماعات الداخلية الالقطة لألذان املوحد وأهنا تعمل بشكل
جيد أثناء الطبة.
 .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 ِمييل 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 الطب اليت ألقيت.
الرؤية :مرجعية ِسالمية 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 ،واإلنليزية ،واألوردو)800 24 22
لإلجابة على األسئلة الشرعية وقسم الرد على النساء
من الثامنة صباحا حىت الثامنة مساء عدا أيام العطل الرَسية
2535
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