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ولدار الِخرة ِخيـر

الخطبة األولى
اْلمد لله الذي جعل الدنـيا زادا لليـوم اْلخر ،وأعد لمن آمن به
اجلزاء الوافر ،وأشهد أن ل ِله ِل الله وحده ل شريك له ،وأشهد
أن سيدنا ونبيـنا ُممدا عبد الله ورسوله ،فاللهم صل وسلم وبارك
على سيدنا ونبيـنا ُممد وعلى آله وصحبه أجعني ،وعلى من تبعهم
بإحسان َِل يـوم الدين.

أما بـعد :فأوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله ،قال سبحانه
وتـعاَل (:والدار الِخرة ِخيـر للذين يـتـقون أفل تـعقلون)(.)1

أيـها المسلمونِ :ن التصديق باليـوم اْلخر من أركان اإليان ،فـهو
يـوم يـبـعث فيه الناس للحساب؛ فـيجازون على أقـواهلم وأعماهلم،

قال تـعاَل (:فمن يـعمل مثـقال ذرة ِخيـرا يـره * ومن يـعمل مثـقال
ذرة شرا يـره)( .)2واإليان باليـوم اْلخر يدفع صاحبه َِل عمل
الصاْلات؛ ليكون من السعداء ف الدنـيا واْلخرة ،فـقد قـرن الله

( )1األعراف . 169 :
( )2الزلزلة .8 -7 :

سبحانه بـني اإليان والعمل الصالح فـقال تـعاَل (:من آمن بالله

واليـوم الِخر وعمل صالحا فـلهم أجرهم عند ربهم ول ِخوف
عليهم ول هم يحزنون)( .)1والتماس هذا األجر يعل المؤمن

يسأل ربه تـبارك وتـعاَل أن يكرمه بيـري الدنـيا واْلخرة ،قال

سبحانه (:ومنـهم من يـقول ربـنا آتنا في الدنـيا حسنة وفي
الِخرة حسنة وقنا عذاب النار)( .)2ومن تام سعادة المؤمن ف

الدنـيا أن يـعمل العمل الصالح وهو يـنتظر ثـوابه وجزاءه ف اْلخرة؛

قال تـعاَل (:ومن أراد الِخرة وسعى لها سعيـها وهو مؤمن

فأولئك كان سعيـهم مشكورا)( )3أي :ومن أراد الدار اْلخرة وما
فيها من النعيم والسرور وسعى َِل َلك بالعمل الصالح( )4شكر
الله سبحانه له سعيه ،وتاوز عن سيئاته ،وأحسن جزاءه برحته(.)5

فكيف نستثمر دنـيانا لِخرتنا؟ ِن تـقوى الله تـعاَل من أعظم ما
يستثمر به المؤمن حياته ليـنال الثـواب ف اْلخرة ،قال الله عز
وجل (:الذين آمنوا وكانوا يـتـقون* لهم البشرى في الحياة الدنـيا

( )1البقرة 62 :
( )2البقرة . 201 :
( )3اإلسراء . 19 :
( )4تفسري ابن كثري (. )63/5
( )5تفسري الطربي (. )410/17

2

وفي الِخرة)( .)1وقال رسول الله  «: من كان يـؤمن بالله
واليـوم الِخر فـليتق الله»(.)2
وما يـرجو به المؤمن اليـر عند الله تـعاَل ف اْلخرة التأسي بدي
النب  قال الله عز وجل (:لقد كان لكم في رسول الله أسوة

حسنة لمن كان يـرجو الله واليـوم الِخر)(.)3

أيـها الراجون ثـواب الِخرةِ :ن الذي يـرجو ثـواب الله ف اْلخرة

يـعمر مساجد الله تـعاَل ،ويافظ على صالته ،ويـؤدي زكاة ماله،
ويشى الله عز وجل ،قال تـعاَل (:إنما يـعمر مساجد الله من
آمن بالله واليـوم الِخر وأقام الصلة وآتى الزكاة ولم يخش إل

الله فـعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين)( .)4وقال سبحانه

(:أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الِخرة ويـرجو
رحمة ربه قل هل يستوي الذين يـعلمون والذين ل يـعلمون إنما

يـتذكر أولو األلباب)( .)5أي :الذين يـبتـغون رحة الله سبحانه،
فـيـقومون بـني يديه عز وجل قانتني ،وباألسحار مستـغفرين.
( )1يونس. 64 – 63 :
( )2أحد . 20285 :
( )3األحزاب21 :
( )4التوبة . 18 :
( )5الزمر . 9 :
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واإليان با أعده الله تـعاَل لعباده ف اليـوم اْلخر من أجر عظيم
ونعيم مقيم يفز اإلنسان على التـوجه َِل الله سبحانه بالدعاء،
والتضرع ِليه بالرجاء ،سائال ثـواب الدنـيا واْلخرة ،كما َكر الله

تـعاَل دعاء عباده المؤمنني الذين قالوا (:ربـنا اغفر لنا ذنوبـنا

وإسرافـنا في أمرنا)( .)1فاستجاب الله عز وجل دعاءهم ،وأحسن
ثـوابـهم ،قال سبحانه (:فآتاهم الله ثـواب الدنـيا وحسن ثـواب
الِخرة والله يحب المحسنين)(.)2

أيـها المصلونِ :ن اإليان باليـوم اْلخر يـعزز التحلي باألخالق
اْلميدة ،والتـعامل بالسلوكيات الرفيعة ،ومن َلك التـواضع ابتغاء
ثـواب اْلخرة؛ فإن الله عز وجل جعل نعيم الدار اْلخرة لعباده
المتـواضعني ،قال تـعاَل (:تلك الدار الِخرة نجعلها للذين ل

يريدون علوا في األرض ول فسادا والعاقبة للمتقين)(.)3
واإلحسان َِل اجلريان ،وِكرام الضيوف ،وبذل القول اْلسن للناس
أجعني؛ من األعمال الت يطلب با المرء اجلزاء األوف ف اْلخرة،
( )1آل عمران . 147 :
( )2آل عمران . 148 :
( )3القصص . 83 :
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قال رسول الله  «: من كان يـؤمن بالله واليـوم الِخر
فـليحسن إلى جاره ،ومن كان يـؤمن بالله واليـوم الِخر فـليكرم
ضيـفه ،ومن كان يـؤمن بالله واليـوم الِخر فـليـقل ِخيـرا أو

ليسكت»(.)1
ومن أراد األجر العظيم ف اْلخرة فـليصل أرحامه ،قال رسول الله

 «: من كان يـؤمن بالله واليـوم الِخر فـليصل رحمه»(.)2

فاللهم اجعلنا من عبادك المؤمنني الفائزين بعظيم ثـوابك ف الدنـيا
واْلخرة ،ووفـقنا جيعا لطاعتك ،وطاعة رسولك ُممد  وطاعة من

أمرتـنا بطاعته ،عمال بقولك (:يا أيـها الذين آمنوا أطيعوا الله

وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم((.)3
نـفعِن الله وِياكم بالقرآن العظيم،
وبسنة نبيه الكرمي صلى الله عليه وسلم.
أقول قـوِل هذا وأستـغفر الله ِل ولكم،
فاستـغفروه ِنه هو الغفور الرحيم.

( )1متفق عليه.
( )2متفق عليه واللفظ للبخاري .
( )3النساء .59 :
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الخطبة الثانية
اْلمد لله حدا كثريا طيبا مباركا فيه كما يب ربـنا ويـرضى،
وأشهد أن ل ِله ِل الله وحده ل شريك له ،وأشهد أن سيدنا
ونبيـنا ُممدا عبد الله ورسوله ،فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا
ونبيـنا ُممد وعلى آله وأصحابه أجعني ،وعلى التابعني هلم بإحسان
َِل يـوم الدين.
أوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله عز وجل.
أيـها المصلونِ :ن من يـبذل المعروف للناس ف الدنـيا يـؤتيه الله
تـعاَل جزاء معروفه ف اْلخرة ،قال رسول الله  «: إن أهل
المعروف في الدنـيا هم أهل المعروف في الِخرة»( .)1فصنع
المعروف للناس واإلحسان ِليهم والتـعامل معهم بالتسامح والتـيسري
على المعسرين منـهم سبب لتـيسري الله تـعاَل وسته ف الدنـيا
واْلخرة ،قال رسول الله  «: من يسر على معسر يسر الله

عليه في الدنـيا والِخرة ،ومن ستـر مسلما ستـره الله في الدنـيا

والِخرة»( .)2وقال تـعاَل (:للذين أحسنوا في هذه الدنـيا حسنة
( )1البخاري ف األدب املفرد . 86/1
( )2مسلم .2699 :
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ولدار الِخرة ِخيـر ولنعم دار المتقين)( .)1وقال عز وجل (:وإن

الِخرة هي دار القرار* من عمل سيئة فل يجزى إل مثـلها ومن
عمل صالحا من ذكر أو أنـثى وهو مؤمن فأولئك يدِخلون

الجنة يـرزقون فيها بغير حساب)(.)2
هذا وصلوا وسلموا على من أمرُت بالصالة والسالم عليه ،قال

تـعاَل (:إن الله وملئكته يصلون على النبي يا أيـها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما)( .)3وقال رسول الله  «: من صلى
علي صلة صلى الله عليه بها عشرا»(.)4

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبيـنا ُممد وعلى آله وصحبه
أجعني .وارض اللهم عن اللفاء الراشدين :أِب بكر وعمر وعثمان
وعلي ،وعن سائر الصحابة األكرمني.
اللهم اجعلنا من البارين بآبائهم وأمهاتم ،المحسنني َِل أهليهم.
اللهم أدم السعادة على اْلاكم والوطن .اللهم وفق رئيس الدولة،

الشيخ ِخليفة بن زايد لكل ِخير ،واحفظه بحفظك وعنايتك،
( )1النحل . 30 :
( )2غافر . 40 - 39 :
( )3األحزاب . 56 :
( )4مسلم .384 :
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ووفق اللهم نائبه وولي عهده األمين لما تحبه وتـرضاه ،وأيد
إِخوانه حكام اإلمارات.

اللهم اغفر للمسلمني والمسلمات األحياء 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 عفوك
وغفرانك ورحتك آباءنا وأمهاتنا وجيع أرحامنا ومن له حق عليـنا.
اللهم ِنا نسألك موجبات رحتك ،وعزائم مغفرتك ،والغنيمة من
كل بر ،والسالمة من كل ِْث ،اللهم ِنا نسألك الفوز باجلنة،
والنجاة من النار ،اللهم ل تدع لنا َنـبا ِل غفرته ،ول َها ِل
فـرجته ،ول ديـنا ِل قضيته ،ول مريضا ِل شفيته ،ول ميتا ِل
رحته ،ول حاجة ِل قضيتـها ويسرتـها يا أكرم األكرمني ،فأنت
على كل شيء قدير ،وباإلجابة جدير.
اللهم احفظ لدولة اإلمارات استقرارها ورِخاءها ،وزد نعمها،

وبارك في ِخيـراتها ،وأدم عليـها األمن واألمان يا رب العالمين.
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اللهم اجعل اإلمارات بلد علم وحضارة ،وتسامح وسعادة،

وبناء وقراءة ،وجمال ونظافة.
اللهم ارحم شهداء الوطن وقـوات التحالف األبـرار ،واجز خيـر
اجلزاء أمهات الشهداء وآباءهم وزوجاتم وأهليهم جيعا ،اللهم
انصر قـوات التحالف العرِب ،الذين َتالفوا على رد اْلق َِل
أصحابه .اللهم كن معهم وأيدهم ،اللهم وفق أهل اليمن َِل كل
خري ،واجعهم على كلمة اْلق والشرعية ،وارزقـهم الرخاء يا أكرم
األكرمني.
اللهم انشر الستقرار والسالم ف بـلدان المسلمني والعاَل أجعني.
ربـنا آتنا ف الدنـيا حسنة وف اْلخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اَكروا 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 صغريا ( ).
 .4مسك العصا .
 .5أن يكون املؤَن ملتزما بلبس البشت ،ومستعدا إللقاء الطبة كبديل ،وِبداء
املالحظات على الطيب ِن وجدت.
 . 6التأكد من عمل السماعات الداخلية الالقطة لألَان 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 فلريسلها مشكورا على فاكس026211850
أو يرسلها على ِييل Khutba@Awqaf.gov.ae
 أضيفت خدمة جديدة لتطوير خطبة اجلمعة على موقع اهليئة www.awqaf.aeوَلك لقتاح عناوين جديدة أو ِثراء للعناوين املعتمدة أو ِبداء
الرأي ف الطب الت ألقيت.
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2535
 خدمة الفتوى عرب الرسائل النصية  smsعلى الرقم10

