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اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

إّل من أتى الله بقلب سليم
الخطبة الولى

اْلمد لله رب العالمي ،بيده قـلوب اللق أْجعي ،يصرفـها بعلمه
وحكمته ،ويـقلبـها كيف يشاء بقدرته ،وأشهد أن َل إله إَل الله
وحده َل شريك له ،وأشهد أن سيدنا ونبيـنا ُممدا عبد الله
ورسوله ،أنـقى الناس قـلبا ،وأسلمهم صدرا ،وأزكاهم نـفسا ،فاللهم
صل وسلم وبارك على سيدنا ونبيـنا ُممد ،وعلى آله وصحبه
أْجعي ،وعلى من تبعهم بإحسان إَل يـوم الدين.
أما ب عد :فأوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله ،قال سبحانه عن

عباده المؤمني (:أولئك الذين امتحن الله ق لوب هم للت قوى لهم

مغفرة وأجر عظيم)(.)1

أي ها المسلمون :قال الله تـعاَل (:ي وم ّل يففُ ماٌ وّل ب فون* إّل

من أتى الله بقلب سليم)( .)2فالقلب السليم هو قـلب المؤمن
( )1اْلجرات . 3 :
( )2الشعراء .89 - 88 :

الذي وصفه رسول الله  بقوله «:إنما الكرم ق لب المؤمن»(.)1

ألنه منبع الكرم( ،)2وُمل اإلميان واهلدى ،والنور والتـقى( .)3ولما

سئل  أي الناس أفضل؟ قال «:كل مخموم القلب صدوق
اللسان» .قالوا :صدوق اللسان نـعرفه ،فما َمموم القلب؟ قال

«:هو التقي الفقيّ ،ل إثم فيه ،وّل ب غي ،وّل غل ،وّل
حسد»( .)4ومن أراد أن يـثبت اإلميان ف قـلبه؛ فـليبتعد عن اْلسد،

قال ّ «: ل يجتمُ في ق لب عبد اإليمان والحسد»(.)5

فـقلب المؤمن طيب متسامح ،رقيق سليم؛ لذا كان العلماء رحهم
الله يبون صاحب القلب السليم ويذكرونه بالي ،قال سفيان بن
دينار ألحد أصحاب علي بن أب طالب رضي الله عنه :أخِبِن
عن أعمال من كانوا قـبـلنا؟ فـقال :كانوا يـعملون يسيا ،ويـؤجرون
كثيا .قـلت :وِل ذاك؟ قال :لسالمة صدورهم( .)6وتلك نعمة
ربانية عظيمة ،ومنحة إهلية كرمية ،يـهبـها الله تـعاَل من سلك
طريقها ،وأخذ بأسبابا .فما هي أسباب سلمة القلب؟

( )1متفق عليه .
( )2عمدة القاري . )203/22( :
( )3شرح النووي على مسلم . )5/15( :
( )4ابن ماجه . 4216 :
( )5النسائي  ، 3109 :وابن حيان .4606 :
( )6الزهد هلناد بن السري .)600/2( :
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أي ها المؤمفون :إن من أسباب سالمة القلوب وراحتهاُ :مبة الله
تـعاَل ،فبها يذوق القلب حالوة اإلميان ،وميتلئ بالسكينة
واَلطمئـنان؛ قال النب  «: ثلث من كن فيه وجد حلوة

اإليمان :أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما.)1(»...
وإن ُمبة الله تـعاَل تـثمر تـعظيم أوامره سبحانه ،وأوامر رسوله
 ،)2(وذلك من تـقوى القلوب وسالمتها؛ قال الله سبحانه
(:ومن ي عظم شعائر الله فإن ها من ت قوى القلوب)( .)3وبذلك
تـتحقق اَلستجابة لله تـعاَل ،واَلقتداء بدي رسوله ؛ قال الله

عز وجل (:يا أي ها الذين آمفوا استجيبوا لله وللرسوٌ إذا دعاكم
لما يحييكم واعلموا أن الله يحوٌ ب ين المرء وق لبه وأنه إليه

تحشرون)(.)4

والصالة يا عباد الله :من أعظم العبادات الت يأنس با القلب

ويـرتاح ،فـعن عبد الله بن ُممد ابن اْلنفية قال :انطلقت أنا وأب
إَل صهر لنا من األنصار نـعوده ،فحضرت الصالة ،فـقال لبـعض
( )1متفق عليه .
( )2تفسي الرازي .)95/28( :
( )3اْلج .32 :
( )4األنفال .24 :
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أهله :ائـتوِن بوضوء لعلي أصلي فأسَتيح .ث قالَ :سعت رسول

الله  يـقول  «:قم يا بلٌ أقم ،فأرحفا بالصلة»( .)1فإن
المصلي إذا أقـبل على ربه مستحضرا عظمته ،وجالله وهيبته؛ نعم
بالسكينة قـلبه ،واطمأنت نـفسه ،وخشع ف صالته ،وتـفكر ف
معانيها ،فـزاد ثـوابه ،وعظم أجره ،قال ابن عباس رضي الله عنـهما:
ركعتان مقتصدتان ف تـفكر؛ خيـر من قيام ليـلة والقلب ساه(.)2
وأداء الزكاة المفروضة ،والصدقة على الفقراء والمحتاجي؛ تطهر
القلوب ،وتـزكي النـفوس ،قال سبحانه (:خذ من أموالهم صدقة

تطهرهم وت زكيهم بها)( .)3وقال رسول الله ّ «: ل يجتمُ

الشح واإليمان في ق لب عبد أبدا»(.)4
وصيام شهر رمضان ،وثالثة أيام من كل شهر؛ من العبادات الت
يافظ با المرء على سالمة قـلبه ،وتدفع عنه السوء؛ قال رسول
الله  «: صوم شهر الصبر ،وثلثة أيام من كل شهر؛ يذهبن

وحر الصدر»( .)5أي حقد القلب وضغينته.
( )1أبو داود .4986 :
( )2الزهد َلبن املبارك .97/1 :
( )3التوبة .103 :
( )4البخاري ف األدب املفرد  ، 281 :والنسائي  ، 3110 :وأحد .9693 :
( )5أحد .23070 :
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وبتـعلم القرآن الكري وتالوته ،والعمل با جاء ف آياته ،تستقيم
القلوب ،قال الله تـعاَل (:يا أي ها الفاس قد جاءتكم موعظة من

ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمفين)(.)1

فالقرآن الكري فيه موعظة وشفاء ،وهدى وذكرى ( لمن كان له
ق لب أو ألقى السمُ وهو شهيد)(.)2
وإن ذكر الله تـعاَل؛ من أعظم أسباب سالمة القلوب واطمئـنانا،

قال عز وجل (:أّل بذكر الله تطمئن القلوب)( .)3أي :تلي
وتسكن وتـرتاح( .)4وقال ابن عباس رضي الله عنـهما :الشيطان

جاث على قـلب ابن آدم ،فإذا سها وغفل وسوس ،وإذا ذكر الله
خنس(.)5

يا من تحرصون على سلمة ق لوبكم :إن التـوجه إَل الله تـعاَل
بالدعاء :من أعظم أسباب ثـبات القلوب على اْلق ،واستقامتها
على الرشد ،وسالمتها من الغي؛ لذا كان النب  يكثر أن
يـقول «:يا مقلب القلوب ،ث بت ق لبي على ديفك»(.)6

( )1يونس . 57 :
( )2ق . 37 :
( )3الرعد . 28 :
( )4تفسي البغوي .85/4 :
( )5أبو داود ف الزهد .395/1 :
( )6الَتمذي  ، 2140 :وابن ماجه . 3834 :
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ومن دعائه عليه الصالة والسالم «:اللهم مصرف القلوب صرف

ق لوب فا على طاعتك»( .)1وكان  يـقول «:اللهم إني أسألك...
ق لبا سليما»( .)2فاللهم اجعلنا من عبادك المؤمني ،الذين يأتونك

بقلوب سليمة ،فـتـقابلهم برحتك يا رب العالمي ،ووفـقنا لطاعتك
أْجعي ،وطاعة رسولك ُممد األمي  وطاعة من أمرتـنا بطاعته
عمال بقولك (:يا أي ها الذين آمفوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسوٌ

وأولي المر مفكم)(.)3
نـفعِن الله وإياكم بالقرآن العظيم،
وبسنة نبيه الكري صلى الله عليه وسلم.
أقول قـوِل هذا وأستـغفر الله ِل ولكم،
فاستـغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

( )1مسلم . 2654 :
( )2الَتمذي  ، 3407 :والنسائي . 1304 :
( )3النساء . 59 :
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الخطبة الثانية
اْلمد لله رب العالمي ،وأشهد أن َل إله إَل الله وحده َل شريك
له ،وِل الصاْلي ،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.
أي ها المصلون :إن سالمة القلوب طريق إَل اجلنة ،فـعن أنس بن
مالك رضي الله عنه قال :كنا جلوسا مع رسول الله  فـقال
«:يطلُ عليكم اْلن رجل من أهل الجفة» .فطلع رجل من

األنصار  ...فـلما كان الغد قال النب  مثل ذلك ،فطلع الرجل
نـفسه ،وف اليـوم الثالث كذلك ،فـلما قام النب  تبع عبد الله بن
عمرو بن العاص رضي الله عنـهما ذلك الرجل فطلب ضيافـته،
فاستـقبـله ف بـيته ثالث ليال ،قال عبد الله بن عمرو :فـلم أره يـقوم
من الليل شيئا ،غيـر أنه إذا تـقلب على فراشه ذكر الله عز وجل
وكبـر ،حَّت يـقوم لصالة الفجر ،وِل أَسعه يـقول إَل خيـرا ،فـلما
مضت الثالث ليال قـلتَ ...:سعت رسول الله  يـقول لك
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ثالث مرار «:يطلُ عليكم اْلن رجل من أهل الجفة» .فطلعت
أنت الثالث مرار ،فأردت أن آوي إليك ألنظر ما عملك ،فأقـتدي
به ،فـلم أرك تـعمل كثي عمل ،فما الذي بـلغ بك ما قال رسول
الله ؟ فـقال :ما هو إَل ما رأيت ،غيـر أِن َل أجد ف نـفسي
ألحد من المسلمي غشا ،وَل أحسد أحدا على خي أعطاه الله
إياه .فـقال عبد الله :هذه الت بـلغت بك(.)1
فـلنحرص على سالمة قـلوبنا؛ لنـنال ف الدنـيا السعادة واَلطمئـنان،
ونظفر ف اآلخرة بأعلى اجلنان.
هذا وصلوا وسلموا على من أمرُت بالصالة والسالم عليه ،قال
تـعاَل (:إن الله وملئكته يصلون على الفبي يا أي ها الذين آمفوا

صلوا عليه وسلموا تسليما)( .)2اللهم صل وسلم وبارك على

سيدنا ونبيـنا ُممد ،وعلى آله وصحبه أْجعي .وارض اللهم عن
اللفاء الراشدين :أب بكر وعمر وعثمان وعلي ،وعن سائر
الصحابة األكرمي .اللهم طهر قـلوبـنا من الذنوب والطايا كما
تطهر الثـوب األبـيض من الدنس.
( )1أحد . 13034 :
( )2األحزاب . 56 :
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اللهم زدنا إميانا ويقينا ،وعونا وتـوفيقا ،وُمبة وتالحا ،واغفر لنا
وآلبائنا وأمهاتنا ،وبارك ف أوَلدنا ،وأدم السعادة ف بـيوتنا ووطننا،
واجعلنا بارين بآبائنا ،واصلي ألرحامنا.

اللهم وفق رئيس الدولة ،الشيخ خليفة بن زايد لكل خير،
واحفظه بحفظك وعفايتك ،ووفق اللهم نائبه وولي عهده المين

لما تحبه وت رضاه ،وأيد إخوانه حكام اإلمارات.
اللهم اغفر للمسلمي والمسلمات والمؤمني والمؤمنات :األحياء

منـهم واألموات ،اللهم ارحم الشيخ زايد ،والشيخ مكتوم،
وشيوخ اإلمارات الذين ان ت قلوا إلى رحمتك ،اللهم ارحمهم
رحمة واسعة من عفدك ،وأدخلهم الجفة ي ت ف عمون فيها بغير

حساب .وأدخل اللهم ف عفوك وغفرانك ورحتك آباءنا وأمهاتنا
وْجيع أرحامنا ومن له حق عليـنا.
اللهم احفظ لدولة اإلمارات استقرارها ورخاءها ،وبارك في

خي راتها ،وزدها فضل ونعما ،وحضارة وعلما ،وب هجة وجماّل،
ومحبة وتسامحا ،وأدم علي ها 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 احفظهم بفظك ،وأنزل عليهم نصرك ،اللهم وفق
أهل اليمن إَل كل خي ،واْجعهم على كلمة اْلق والشرعية،
وارزقـهم الرخاء يا أكرم األكرمي.
اللهم انشر اَلستقرار والسالم ف بـلدان المسلمي والعاِل أْجعي.
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.
ربـنا آتنا ف الدنـيا حسنة وف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار،
وأدخلنا اجلنة مع األبـرار يا عزيز يا غفار.
عباد الله :اذكروا الله العظيم يذكركم ،واشكروه على نعمه يزدكم.
وأقم الصالة.
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 من مسؤولية الخطيب .1اَللتزام التام بالطبة املكتوبة وعدم الروج عنها إَل بتصريح مكتوب.
 .2اْلضور إَل اجلامع مبكرا .
 .3أن يكون حجم ورقة الطبة صغيا ( ).
 .4مسك العصا .
 .5أن يكون املؤذن ملتزما بلبس البشت ،ومستعدا إللقاء الطبة كبديل ،وإبداء
املالحظات على الطيب إن وجدت.
 .6التأكد من عمل السماعات الداخلية الالقطة لألذان املوحد وأنا 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 اَلتصال برقم
( )800 26 26أو رقم ( )999أو إرسال رسالة نصية على رقم (.)2828
 لطفا :من يرغب أن يكتب خطبة فليسلها مشكورا على فاكس026211850
أو يرسلها على إمييل Khutba@Awqaf.gov.ae
 أضيفت خدمة جديدة لتطوير خطبة اجلمعة على موقع اهليئة www.awqaf.aeوذلك َلقَتاح عناوين جديدة أو إثراء للعناوين املعتمدة أو إبداء
الرأي ف الطب 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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