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فضل العمل بظهر الغيب
الخطبة األولى

اْلمد لله عالم الغيوب ،المطلع على خفايا القلوب ،وأشهد أن ل
إله إل الله وْدُ ل شريك له ،وأشهد أن سيدنا ونبيـنا ُممدا عبد
الله ورسوله ،صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه
أْجعني ،وعلى من تبعهم بإْسان إَل يـوم الدين.
أما بـعد :فأوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله ،قال سبحانه
وتـعاَل (:ولو أنـهم آمنوا واتـقوا لمثوبة من عند الله خيـر لو

كانوا يـعلمون)(.)1

أيـها المسلمون :يـقول الله تـعاَل (:إن الله عالم غيب السموات

واألرض إنه عليم بذات الصدور)( .)2فـهو سبحانه عال ِبا يـعمله
الناس ف سرهم وجهرهم( .)3قال عز وجل (:إن الله ل يخفى

عليه شيء في األرض ول في السماء)( .)4وقد أمرنا سبحانه
( )1البقرة . 103 :
( )2فاطر . 38 :
( )3تفسري ابن كثري .)90/6( :
( )4آل عمران . 5 :

1

بفعل الصاْلات ،والمسارعة إَل اليـرات ف السر والعالنية ،وإن
العمل الصالح الذي ل يطلع عليه أْد وصف بأنه عمل بظهر
الغيب؛ ألن اإلنسان يستـرُ عن أعني الناس كما يعل الشيء وراء
ظهرُ؛ ليـغيبه عن أعينهم( .)1والعمل بظهر الغيب ما يبه الله

تـعاَل ،ويعله أكبـر أجرا ،وأعظم ثـوابا ،قال تـعاَل (:إن تـبدوا
الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتـؤتوها الفقراء فـهو خيـر

لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تـعملون خبير)( .)2ففي
هذُ الية الكرية دللة على أن إخفاء األعمال الصاْلة ف التطوع
أفضل من إظهارها( ،)3إل أن يـتـرتب على اإلظهار اقتداء الناس
به( ،)4ألن العمل بظهر الغيب أبـلغ ف اإلخالص ،ول يـنتظر فاعله
من اللق جزاء ول شكورا ،وهلذا ْرص األنبياء عليهم السالم على
أن يكون بـعض عملهم بظهر الغيب؛ بعيدا عن أعني الناس
وعلمهم ،قال تـعاَل عن نبيه إبـراهيم عليه السالم (:فـراغ إلى أهله
فجاء بعجل سمين)( .)5أي :انسل خفية ف سرعة( .)6فـرجع إَل
( )1ينظر :إكمال املعلم بفوائد مسلم .)229/8( :
( )2البقرة . 271 :
( )3تفسري القرطيب  ، )332/3(:وتفسري الطربي .)15/5( :
( )4تفسري ابن كثري )701/1( :
( )5الذاريات .26 :
( )6تفسري ابن كثري .)421/7( :
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أهلهُ ...مفيا ذهابه وَميئه( .)1وعن عائشة رضي الله عنـها قالت:
فـقدت رسول الله  ليـلة من الفراش ،فالتمسته فـوقـعت يدي على
بطن قدميه وهو ف المسجد وُها منصوبـتان ،وهو يـقول  «:اللهم

أعوذ برضاك من سخطك ،وبمعافاتك من عقوبتك ،وأعوذ بك

منك ،ل أحصي ثـناء عليك ،أنت كما أثـنـيت على
نـفسك»( .)2وْثـنا دينـنا اْلنيف على أن نكثر من األعمال

الصاْلة الت ل يطلع عليـها الناس ،قال سيدنا الزبـيـر بن العوام
رضي الله عنه :من استطاع منكم أن تكون له خبيئة من عمل
صالح فـليـفعل( .)3أي يكون له عمل صالح يـغيبه عن الناس فال
يطلع عليه أْد.
فما هي األعمال التي حثـنا الشرع على فعلها بظهر الغيب؟

أيـها المؤمنون :إن من األعمال الت رغبـنا الله سبحانه ف فعلها
بظهر الغيب :الصدقة واإلنـفاق ف وجوُ الرب ،فصاْب صدقة
السر يـقربه الله عز وجل ،ويظله ف ظل عرشه يـوم القيامة ،قال

رسول الله  «: سبـعة يظلهم الله تـعالى في ظله يـوم ل ظل
( )1تفسري الطربي .)526/21( :
( )2مسلم .486 :
( )3الزهد أليب داود (ص )122 :واألْاديث املختارة للمقدسي .883 :
3

إل ظله ،منـهم :رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى ل تـعلم

شماله ما تـنفق يمينه»( .)1وقد ْرص الصاْلون على اإلنـفاق
بظهر الغيب َّْت ل يـعلم بم أْد ،فـروي أن شابا كان يـتـردد
على عبد الله بن المبارك ويـقوم ِبوائجه ،ويسمع منه اْلديث،
فـقدم عبد الله مرة ،فـلم يـر الشاب ،فسأل عنه ،فقيل له :إنه
معاقب على عشرة آلف درهم ديـنا .فذهب ابن المبارك إَل
صاْب الدين ،وسدد له ،وْلفه أن ل ُيرب أْدا ما عاش ،فـعفي
عن الشاب ،ول يـعرف من دفع الدين عنه إل بـعد موت عبد الله
بن المبارك(.)2
عباد الله :إن المحبة الالصة لوجه الله تـعاَل سبب لمحبته

سبحانه ،قال رسول الله  «: ما من رجلين تحابا في الله
بظهر الغيب إل كان أحبـهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه»(.)3

ومن أْب شخصا نصح له ف غيبته وْضورُ ،وذلك ْق من

ْقوقه ،قال رسول الله  «: للمؤمن على المؤمن ست خصال
( )1متفق عليه .
( )2سري أعالم النبالء .387/8 :
( )3املعجم األوسط .5279 :
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وذكر منـها -ويـنصح له إذا غاب أو شهد»( .)1أي :يـراعيْقه بالقول المعروف وكف األذى عنه( ،)2فـيدافع عنه بظهر
الغيب ،قال رسول الله  «: من ذب -أي دافع -عن عرض

أخيه بظهر الغيب كان حقا على الله أن يـعتقه من النار»(.)3
فمن كانت هذُ صفته نال ثـواب الله تـعاَل وثـناء الناس ،قال ابن
عباس رضي الله عنـهما :ثالثة ل أقدر على مكافأتم ولو ْرصت
وذكر منـهم -ورجل ْفظن بظهر الغيب(.)4أيـها المؤمنون :إن دعاء اإلنسان لغريُ بظهر الغيب يـنـفع الله
تـعاَل به الداعي والمدعو له ،قال رسول الله  «: دعوة المرء
المسلم ألخيه بظهر الغيب مستجابة ،عند رأسه ملك موكل،

كلما دعا ألخيه بخير قال الملك الموكل به :آمين ،ولك
بمثل»( .)5وذلك ألن الدعاء ف غيبة المدعو له أصدق ف
المحبة ،وأقـرب إَل الستجابة( .)6ولقد كان ذلك من هدي رسول
الله  فإنه  دعا لعبد الله بن عباس بظهر الغيب( )7وقال

( )1الرتمذي  ،1938 :والنسائي .2737 :
( )2شرح املصابيح .155/5
( )3املعجم الكبري للطرباين  ،443 :ومسند ابن راهويه  ،2309 :واللفظ له.
( )4البداية والنهاية لبن كثري . 335/8 :
( )5متفق عليه .
( )6شرح أيب داود للعين .446/5 :
( )7شرح النووي على مسلم (.)37/16
5

«:اللهم فـقهه في الدين وعلمه التأويل»( .)1وعمل بذلك
أصحابه رضي الله عنـهم ،فكان أبو الدرداء رضي الله عنه إذا فـرغ
من صالة الليل يدعو للخرين بظهر الغيب ويـقول :اللهم اغفر
لفالن وفالن ،فقيل له :لو أن هذا الدعاء لنـفسك .فـقال :إن
المسلم إذا دعا ألخيه بظهر الغيب فإن المالئكة تـؤمن على
دعائه ،فـرغبت ف تأمني المالئكة( .)2وعنه رضي الله عنه :رب
نائم مغفور له ،وقائم مشكور له .قيل :وكيف هذا؟ قال :الرجل
يصلي من الليل فـيذكر أخاُ -وهو نائم -فـيستـغفر له ،فـيـغفر هلذا
وهو نائم ،ويشكر هلذا وهو قائم( .)3فاللهم اجعلنا من يـعبدك ف
السر والعالنية ،وارزقـنا ف الخرة اْلسن وزيادة ،ووفـقنا لطاعتك
أْجعني ،وطاعة رسولك ُممد األمني  وطاعة من أمرتـنا بطاعته،

عمال بقولك (:يا أيـها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول

وأولي األمر منكم)(.)4

نـفعن الله وإياكم بالقرآن العظيم ،وبسنة نبيه الكرمي صلى الله عليه وسلم.
أقول قـوِل هذا وأستـغفر الله ِل ولكم ،فاستـغفروُ إنه هو الغفور الرْيم.

( )1سنن البيهقي .16685 :

(ُ )2متصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر للمروزي (املتوىف294 :هـ) (:ص.)338 :
(ُ )3متصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر للمروزي (املتوىف294 :هـ) (:ص.)338 :
( )4النساء .59 :
6

الخطبة الثانية
اْلمد لله رب العالمني ،وأشهد أن ل إله إل الله وْدُ ل شريك
له ،وأشهد أن سيدنا ُممدا عبد الله ورسوله ،فاللهم صل وسلم
وبارك على سيدنا ُممد وعلى آله وأصحابه أْجعني ،وعلى التابعني
هلم بإْسان إَل يـوم الدين.
أوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله عز وجل.
أيـها المصلون :إن الله سبحانه قـيض مالئكته المقربني ليدعوا

للمؤمنني بظهر الغيب ،فـقال تـعاَل (:الذين يحملون العرش ومن

حوله يسبحون بحمد ربهم ويـؤمنون به ويستـغفرون للذين آمنوا
ربـنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتـبـعوا

سبيلك وقهم عذاب الجحيم)( .)1وجعل سبحانه المالئكة

عليهم السالم يـؤمنون على دعاء المسلم للمسلم بظهر الغيب(.)2
فـليجتهد اإلنسان ف الدعاء لوالديه بظهر الغيب ْني مناجاته
ربه( .)3وليدع لذريته وللوطن وللحاكم بكل خري ،وليحرص على
أن يكون له عمل صالح بـيـنه وبـني ربه تـعاَل.
( )1غافر .7 :
( )2تفسري ابن كثري .)130/7( :
( )3التحرير والتنوير .)32/26( :
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هذا وصلوا وسلموا على من أمرُت بالصالة والسالم عليه ،قال

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

علي صلة صلى الله عليه بها عشرا»( .)2اللهم صل وسلم
وبارك على سيدنا ونبيـنا ُممد وعلى آله وصحبه أْجعني .وارض
اللهم عن اللفاء الراشدين :أيب بكر وعمر وعثمان وعلي ،وعن
سائر الصحابة األكرمني .اللهم اجعلنا من البارين بآبائهم
وأمهاتم ،المحسنني إَل أهليهم وأرْامهم.
اللهم وفق رِئيس الدولة ،الشيخ خليفة بن زايد لكل خير،

واحفظه بحفظك وعنايتك ،ووفق اللهم ناِئبه وولي عهده األمين
لما تحبه وتـرضاه ،وأيد إخوانه حكام اإلمارات.

اللهم اغفر للمسلمني والمسلمات :األْياء 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

( )1األْزاب . 56 :
( )2مسلم .384 :
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عفوك وغفرانك ورْحتك آباءنا وأمهاتنا وْجيع أرْامنا ومن له ْق
عليـنا .اللهم إنا نسألك موجبات رْحتك ،وعزائم مغفرتك ،والغنيمة
من كل بر ،والسالمة من كل إْث ،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
رْحته ،ول ْاجة إل قضيتـها ويسرتـها يا أكرم األكرمني ،فأنت
على كل شيء قدير ،وباإلجابة جدير.
اللهم احفظ لدولة اإلمارات استقرارها ورخاءها ،وبارك في

خيـراتها ،وزدها فضل ونعما ،وحضارة وعلما ،وبـهجة وجمال،
ومحبة وتسامحا ،وأدم عليـها السعادة واألمان يا رب العالمين.

اللهم ارْم شهداء الوطن وقـوات التحالف األبـرار ،واجز خيـر
اجلزاء أمهات الشهداء وآباءهم وزوجاتم وأهليهم ْجيعا ،اللهم
انصر قـوات التحالف العريب ،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.
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اللهم انشر الستقرار والسالم ف بـلدان المسلمني والعال أْجعني.
ربـنا آتنا ف الدنـيا ْسنة وف الخرة ْسنة وقنا عذاب النار،
وأدخلنا اجلنة مع األبـرار يا عزيز يا غفار.
اذكروا الله العظيم يذكركم ،واشكروُ على نعمه يزدكم.
وأقم الصالة.
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 من مسؤولية الخطيب .1اللتزام التام بالطبة املكتوبة وعدم الروج عنها إل بتصريح مكتوب.
 .2اْلضور إَل اجلامع مبكرا .
 .3أن يكون ْجم ورقة الطبة صغريا ( ).
 .4مسك العصا .
 .5أن يكون املؤذن ملتزما بلبس البشت ،ومستعدا إللقاء الطبة كبديل ،وإبداء
املالْظات على الطيب إن وجدت.
 . 6التأكد من عمل السماعات الداخلية الالقطة لألذان املوْد 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 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 الطب الت ألقيت.
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