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التحيات لله

الخطبة األولى
اْلمد لله عدد خلقه ،ورضا نـفسه ،وزنة عرشه ،ومداد كلماته،
اْلمد لله المستحق جلميع المحامد والتحيات ،له الطيبات
والصلوات ،وأشهد أن ل ِله ِل الله وحده ل شريك له ،وأشهد أن
سيدنا ونبيـنا ُممدا عبد الله ورسوله ،النب األمي ،المبـعوث رْحة
للعالمي ،فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبيـنا ُممد وعلى
عبادك الصاْلي ،وكل من تبعه بإحسان َِل يـوم الدين.

أما بـعد :فأوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله وطاعته؛ قال
تـعاَل على لسان عباده الصاْلي (:واجعلنا للمتقين إماما* أولئك
()1

يجزون الغرفة بما صبـروا ويـلقون فيها تحية وسالما)

أيـها المؤمنون :قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه :علمن
رسول الله  التشهد -وكفي بـي كفيه -كما يـعلمن السورة من
القرآن «:التحيات لله والصلوات والطيبات ،السالم عليك أيـها

( )1الفرقان . 75 – 74 :

النبي ورحمة الله وبـركاته ،السالم عليـنا وعلى عباد الله
الصالحين ،أشهد أن ل إله إل الله ،وأشهد أن محمدا عبده

ورسوله»( .)1ولفضل التشهد وعظيم مكانته ،علمه النب 
الصحابة رضي الله عنـهم كما يـعلمهم السورة من القرآن( .)2قال

تـعاَل (:يـتـلو عليهم آياته ويـزكيهم ويـعلمهم الكتاب
والحكمة)(.)3

فما هي معاني التشهد في الصالة؟

أيـها المسلمونِ :ن المصلي يـبدأ التشهد ،وهو جالس بـي يدي

الله تـعاَل ف صالته ،خاشع ِليه بقوله «:التحيات لله» .أي أن
كل أنـواع التحايا العظيمة الالئقة ِبالل الله وعظيم سلطانه ثابتة
له تـعاَل()4؛ وِّنا جعت التحيات لتجمع معان التحية كلها؛ فـله
سبحانه العظمة والبـقاء ،والملكوت والكبياء( )5وكل أنـواع التـعظيم

واإلجالل( ،)6قال الله تـعاَل (:وسع كرسيه السموات واألرض

( )1متفق عليه .
( )2مسلم . 403 :
( )3آل عمران . 164 :
( )4فتح الباري لبن حجر (. )312/2
( )5رياض األفهام ف شرح عمدة األحكام ()476/2
( )6فتح الباري لبن حجر ()313/2
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()1

ول يـئوده حفظهما وهو العلي العظيم)
ألفاظ التشهد ألنـها أول ما يـبدأ به ويستـفتح.

وقدمت التحية ف

وبـعد التحية يـثن المتشهد على الله تـعاَل بأن كل «الصلوات» له

سبحانه ،ومعن الصلوات :العبادات كلها( )2فـتشمل الفرائض
والنـوافل ،وسائر الطاعات والدعوات والقربات الِت يـؤديها المرء

ملصا با لالقه ،مستحضرا قـول ربه (:قل إن صالتي ونسكي
ومحياي ومماتي لله رب العالمين)(.)3

والله عز وجل له كل «الطيبات» أي ما طاب من األقـوال
واألفـعال( )4فإنه عز وجل طيب ل يـرفع له من القول ِل أطيبه؛

قال تـعاَل (:إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يـرفـعه)

()5

كما أنه ل يـقبل من األعمال ِل ما طاب منـها؛ قال رسول الله

 «: إن الله طيب ل يـقبل إل طيبا»(.)6
( )1البقرة . 255 :
( )2فتح الباري لبن حجر (. )313/2
( )3األنعام . 162 :
( )4فتح الباري لبن حجر (.)313/2
( )5فاطر . 10 :
( )6مسلم .1015 :
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أيـها المصلون :وف التشهد يسلم المصلي على سيدنا ونبيـنا ُممد

 قائال «:السالم عليك أيـها النبي» .ياطبه بالسالم ،وهو
يستحضر هديه  وحكمته ،فـنبيـنا ُممد  رسول الرْحة
والسالم؛ علمنا أن نسلم عليه ،وندعو له بالرْحة والبـركة فـنـقول

«:السالم عليك أيـها النبي ورحمة الله وبـركاته» .فـرْحة الله :أي
ِحسانه ،وبـركاته :أي خيـراته الكثية( ،)1وزيادته من كل خي(.)2
كما علمنا  أن نسلم على أنـفسنا وعلى الناس ف التشهد
فـنـقول «:السالم عليـنا وعلى عباد الله الصالحين» .فإن
المصلي ِذا قال ذلك الدعاء « أصاب كل عبد في السماء ،أو

بـين السماء واألرض»( .)3أي :أصابه بالي.

وف رواية  «:فإنكم إذا فـعلتم ذلك فـقد سلمتم على كل عبد

لله صالح في السماء واألرض»( .)4أي :من المالئكة واإلنس
واجلن( ،)5فمن أراد أن َيظى بذا السالم الذي يدعو به المصلون

( )1شرح أيب داود للعين (.)238/4
( )2فتح الباري لبن حجر ()314/2
( )3متفق عليه .
( )4البخاري . 1202 :
( )5ينظر  :املسالك ف شرح موطأ مالك ()160/3
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ف كل صالة ،فـليكن صاْلا(ُ ،)1مافظا على صالته .وِن التشهد
يـعلمنا كيف يدعو اإلنسان ربه عز وجل؛ فـيبدأ بالثـناء على الله
تـعاَل ،والصالة والسالم على رسوله  ث يدعو لنـفسه وللمؤمني،

قال  «: إذا صلى أحدكم فـليبدأ بتحميد ربه جل وعز والثـناء

عليه ،ثم يصلي على النبي  ثم يدعو بـعد بما شاء»( .)2كما

دعا نب الله نوح عليه السالم حي قال (:رب اغفر لي ولوالدي
ولمن دخل بـيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات)(.)3

ويـعلمنا دعاء التشهد ف كل صالة أن يـبذل المصلي السالم
لنـفسه ،ث لغيه؛ ألن دينـنا اْلنيف جاء لنشر السلم والرْحة

والمحبة والي بـي جيع األنام ،قال رسول الله  «: أول أدلكم
على شيء إذا فـعلتموه تحابـبتم؟ أفشوا السالم بـيـنكم»(.)4

فاللهم علمنا ما يـنـفعنا ،وانـفعنا با علمتـنا ،وزدنا علما وفـهما،
واجعلنا من الذين يستمعون القول فـيتبعون أحسنه ،اللهم اجعل
حياتـنا طيبة وعيشنا سالما ،ووفـقنا جيـعا لطاعتك ،وطاعة رسولك
( )1فتح الباري لبن حجر ()314/2
( )2أبو داود 1481 :
( )3نوح . 28 :
( )4مسلم . 93 :
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ُممد  وطاعة من أمرتـنا بطاعته ،عمال بقولك (:يا أيـها الذين
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم((.)1
نـفعن الله وِياكم بالقرآن العظيم
وبسنة نبيه الكرمي صلى الله عليه وسلم.
أقول قـوِل هذا وأستـغفر الله ِل ولكم
فاستـغفروه ِنه هو الغفور الرحيم.

( )1النساء .59 :
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الخطبة الثانية
اْلمد لله ْحدا كثيا 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 أجعي ،وعلى التابعي هلم بإحسان
َِل يـوم الدين.
أوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله عز وجل.
أيـها المصلون :لقد بدئت ألفاظ التشهد بي بدء ،وهو تية الله
تـعاَل ،وختمت بي ختام ،وهو الشهادتان :شهادة أن ل ِله ِل
الله وأن ُممدا رسول الله  فـفضلهما عظيم ،وثـوابـهما كبي؛

فـهما سبب دخول اجلنة ،والبـعد عن النار؛ قال  «: من شهد
أن ل إله إل الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه
النار»( .)1ويستحب للمسلم أن يـرفع أصبـعه ف التشهد ،قال
نافع :كان عبد الله بن عمر رضي الله عنـهما ِذا جلس ف الصالة
وضع يديه على ركبتـيه وأشار بإصبعه وأتـبـعها بصره ث قال :قال
( )1مسلم . 47 :
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رسول الله  «: لهي أشد على الشيطان من الحديد» .يـعن
السبابة( .)1ويـنهي المصلي تشهده األخي بالصالة اإلبـراهيمية؛
ليـنال مزيد الفضل ،وتام الثـواب ،وقـبل التسليم يستحب له أن
يدعو الله تـعاَل ،ومن أعظم الدعاء أن يستعيذ بالله تـعاَل من أربع

كان النب  يستعيذ منـها بـعد التشهد فـيـقول «:اللهم إني أعوذ
بك من عذاب جهنم ،وأعوذ بك من عذاب القبر ،وأعوذ بك

من فتـنة الدجال ،وأعوذ بك من فتـنة المحيا والممات»(.)2
ويدعو الله سبحانه با شاء من خيـري الدنـيا والخرة لقوله 

«:ثم يـتخيـر من المسألة ما شاء»( .)3ويتم صالته بالسالم.
هذا وصلوا وسلموا على من أمرُت بالصالة والسالم عليه ،قال
تـعاَل (:إن الله ومالئكته يصلون على النبي يا أيـها الذين آمنوا

صلوا عليه وسلموا تسليما)(« .)4فاللهم صل على محمد وعلى
آل محمد ،كما صليت على إبـراهيم ،وعلى آل إبـراهيم ،إنك

حميد مجيد ،اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد ،كما
( )1أْحد . 6143 :
( )2أبو داود .984 :
( )3مسلم . 55 :

( )4األحزاب . 56 :
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باركت على إبـراهيم ،وعلى آل إبـراهيم إنك حميد مجيد»(.)1
وارض اللهم عن اللفاء الراشدين :أيب بكر وعمر وعثمان وعلي،
وعن سائر الصحابة األكرمي.
اللهم ارحم شهداء الوطن األوفياء ،وارفع درجاِتم ف عليي مع
األنبياء ،واجز أمهاِتم وآباءهم وزوجاِتم وأهليهم جيعا جزاء
الصابرين يا َسيع الدعاء.
اللهم انصر قـوات التحالف العريب ،الذين تالفوا على رد اْلق َِل
أصحابه ،اللهم كن معهم وأيدهم ،اللهم وفق أهل اليمن َِل كل
خي ،واجعهم على كلمة اْلق والشرعية ،وارزقـهم الرخاء يا أكرم
األكرمي .اللهم انشر الستقرار والسالم ف بـلدان المسلمي
والعاَل أجعي.
اللهم ِنا نسألك اهلدى ،والتـقى ،والعفاف والغن.
اللهم أغننا بالعلم ،وزيـنا باْللم ،وأكرمنا بالتـقوى ،وجلنا بالعافية.

( )1متفق عليه واللفظ للبخاري
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اللهم وفق رئيس الدولة ،الشيخ خليفة بن زايد لكل خير،
واحفظه بحفظك وعنايتك ،ووفق اللهم نائبه وولي عهده األمين

لما تحبه وتـرضاه ،وأيد إخوانه حكام اإلمارات.

اللهم اغفر للمسلمي 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 ورْحتك آباءنا وأمهاتنا وجيع أرحامنا ومن له حق عليـنا.

اللهم احفظ لدولة اإلمارات استقرارها ورخاءها ،وبارك في

خيـراتها ،وأدم عليـها األمن واألمان يا رب العالمين.

اللهم اسقنا الغيث ول َ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 .1اللتزام التام بالطبة املكتوبة وعدم الروج عنها ِل بتصريح مكتوب.
 .2اْلضور َِل اجلامع مبكرا .
 .3أن يكون حجم ورقة الطبة صغيا ( ).
 .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 فليسلها 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 الِت ألقيت.
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