اجلمعة  22 :ربيع األلو 1440هـ

دولـة اإلمـارات العـربية المتحـدة

الموافق2018/11/30 :م

اهليئة العامة للشؤلون اإلسالمية لواأللوقاف

إنا كذلك نجزي المحسنين
الخطبة الول

اْلمد لله رب العالمي ،أجز ثـواب المحسني ،لوأعد هلم جنات
النعيم ،لوأشهد أن َل إله إَل الله لوحده َل شريك له ،لوأشهد أن سيدنا
لونبيـنا ُممدا عبد الله لورسوله ،فاللهم صل لوسلم لوبارك على سيدنا
لونبيـنا ُممد ،لوعلى آله لوصحبه أْجعي ،لوعلى من تبعهم بإحسان إَل
يـوم الدين.
أما بـعد :فألوصيكم عباد الله لونـفسي بتـقوى الله ،قا سبحانه لوتـعاَل

 (:وقيل للذين اتـقوا ماذا أنـزل ربكم قالوا خيـرا للذين أحسنوا في
هذه الدنـيا حسنة ولدار اْلخرة خيـر ولنعم دار المتقين)(.)1

أيـها المسلمون :يـقو الله عز لوجل (:ومن أحسن دينا ممن أسلم

وجهه لله وهو محسن)( .)2فاإلحسان أصل ثابت ف ديننا اْلنيف،
لوهو بذ اْلْي لوالمعرلوف من فعل ألو قـو ( .)3لوهو مقصد المؤمني،
( )1النحل .30 :
( )2النساء .125 :
( )3التعريفات للجرجاين .12 :

لودأب الصاْلي ،لوبـغية الصديقي( .)1لوقد لوصف الله عز لوجل األنبياء
لوالمرسلي عليهم السالم بالمحسني؛ ألنـهم آمنوا برّبم ،لوبـلغوا
رسالته ،لوأحسنوا عبادته( .)2فـقا عز لوجل عن نوح عليه السالم
(:سَلم عل نوح في العالمين* إنا كذلك نجزي المحسنين)(.)3
لوقا عن إبـراهيم عليه السالم (:وناديـناه أن يا إبـراهيم* قد صدقت
الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين)( .)4لوقا تـبارك اْسه عن موسى

لوهارلون عليهما السالم (:سَلم عل موس وهارون* إنا كذلك

نجزي المحسنين)( .)5لوهذا سيدنا لونبيـنا ُممد  إمام المتقي،
لوأكمل العابدين ،لوصفه الله عز لوجل بقوله (:والذي جاء بالصدق

وصدق به أولئك هم المتـقون* لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك

جزاء المحسنين)( .)6فـرسو الله  هو الذي جاء بالصدق( .)7لوهو

قدلوة المحسني ،قا أنس بن مالك رضي الله عنه :كان النِب 
( )1فتح الباري .120/1 :
( )2ينظر  :تفسْي الرازي .)340/26( :
( )3الصافات .80 - 79 :
( )4الصافات .105 - 104 :
( )5الصافات .121 - 120 :
( )6الزمر .34 - 33 :
( )7تفسْي الطربي  )204/20( :لوتفسْي القرطِب ( )256/15لوتفسْي ابن كثْي .)99/7( :
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أحسن الناس( .)1لوقدم الصحابة رضي الله عنـهم أنوذجا رائعا للنسان
المحسن ،فـلما قدم النِب  المدينة أتاه المهاجرلون فـقالوا :يا رسو
الله ،ما رأيـنا قـوما أبذ من كثْي ،لوَل أحسن مواساة من قليل؛ من قـوم
نـزلنا بـي أظهرهم ،لقد كفونا المؤنة ،لوأشركونا ف المهنإ( .)2يدحون
أهل المدينة على إحسانم إليهم رضي الله عنـهم ْجيعا.

أيـها المؤمنون :يكون المرء ُمسنا بعبادته لربه عز لوجل لوطاعته،
لوخشيته لومراقـبته ،قا رسو الله  «: اإلحسان :أن تـعبد الله
كأنك تـراه ،فإن لم تكن تـراه فإنه يـراك»( .)3لوف رلواية «:أن تخش

الله كأنك تـراه ،فإنك إن ل تكن تـراه فإنه يـراك»( .)4فمن حافظ
على الفرائض لوأداها مراعيا أركانـها لومستحباتا؛ كان من المحسني ف
عبادته لرب العالمي.
لوالمحسنون يـتبعون ما أمر الله تـعاَل به؛ من اإلحسان إَل الوالدين
لوالقرابات ،لواألصدقاء لواجلْيان ،قا سبحانه (:واعبدوا الله ول

( )1متفق عليه.
( )2الرتمذي  ، 2487 :لوأمحد .13076 :
( )3متفق عليه لواللفظ للبخاري.
( )4مسلم .10:
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تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القرب واليتام والمساكين

والجار ذي القرب والجار الجنب والصاحب بالجنب)(.)1

عباد الله :إن اإلحسان هو جوهر العالقات الطيبة بـي البشر،

فالمحسن يشمل بإحسانه الناس ْجيعا ،فيقو هلم قـوَل ْجيال طيبا؛
عمال بقوله تـعاَل (:وقولوا للناس حسنا)( .)2لوقـوله سبحانه (:وقل

لعبادي يـقولوا التي هي أحسن)( .)3لويـعاملهم معاملة راقية ،لوقد أخبـر
الله عز لوجل بالنـهج النافع ف ُمالطة الناس ،فـقا تـعاَل (:ادفع بالتي

هي أحسن فإذا الذي بـيـنك وبـيـنه عداوة كأنه ولي حميم)( .)4فمن

صفات المحسني :أنـهم يسنون إَل من يسيء إليهم؛ فـتتحو
عدالوته إَل صداقة ،لوبـغضه إَل ُمبة( .)5لوكذلك يسنون إَل الناس
بالتصدق على فقْيهم ،لوالعفو عن ُمطئهم ،قا سبحانه (:وسارعوا
إل مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والرض أعدت
للمتقين* الذين يـنفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ
( )1النساء .36 :
( )2البقرة .83 :
( )3اإلسراء .53 :
( )4فصلت .34 :
( )5تفسْي ابن كثْي .)492/5( :
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والعافين عن الناس والله يحب المحسنين)( .)1فـيـنـعم المجتمع
بإحسان أبـنائه بـعضهم إَل بـعض ،لويسعد بتـوادهم لوتـرامحهم ،لواّتادهم
لوُمبتهم.
أيـها المسلمون :إن المحسني هلم ثـواب كبْي ف الدنـيا ،فـهم يـنـعمون

بحبة الله تـعاَل هلم ،قا عز لوجل (:والله يحب المحسنين)(.)2
لويسعدلون بإعانته لوتـوفيقه ،لوتأييده لوتسديده ،قا سبحانه (:إن الله

مع الذين اتـقوا والذين هم محسنون)( .)3فالله تـعاَل قريب منـهم

يوطهم برعايته ،لويـنشر عليهم رمحته ،قا تـبارك اْسه (:إن رحمت
الله قريب من المحسنين)( .)4لوف اْخرة يـفوز المحسنون باْلسن
لوهي اجلنة ،لويـنـعمون بالزيادة لوهي النظر إَل لوجه الله الكري( .)5قا

رب العالمي (:للذين أحسنوا الحسن وزيادة ول يـرهق وجوههم
قـتـر ول ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون)( .)6يـتمتـعون

( )1آ عمران .134 - 133 :
( )2آ عمران .148 :
( )3النحل .128 :
( )4األعراف .56 :
( )5تفسْي الطربي .)65/15( :
( )6يونس .26 :
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با أعطاهم الله عز لوجل فيها من أنـواع الكرامات( .)1قا سبحانه
لوتـعاَل (:إن المتقين في جنات وعيون* آخذين ما آتاهم ربـهم إنـهم

كانوا قـبل ذلك محسنين)(.)2

فاللهم اجعلنا من عبادك المحسني ،لوأدخلنا جنة النعيم ،لوأدم ألفتـنا
لوُمبتـنا ،لواّتادنا لوعزنا ،لوتـقبل شهداءنا ،لولوفـقنا ْجيعا لطاعتك لوطاعة

رسولك ُممد  لوطاعة من أمرتـنا بطاعته ،عمال بقولك (:يا أيـها
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي المر منكم)(.)3
نـفعِن الله لوإياكم بالقرآن العظيم،
لوبسنة نبيه الكري صلى الله عليه لوسلم.
أقو قـوِل هذا لوأستـغفر الله ِل لولكم،
فاستـغفرلوه إنه هو الغفور الرحيم.

( )1تفسْي القرطِب .)35/17( :
( )2الذاريات .16 - 15 :
( )3النساء .59 :
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الخطبة الثانية

اْلمد لله رب العالمي ،القائل ف كتابه الكري (:وأحسنوا إن الله

يحب المحسنين)( .)1لوأشهد أن َل إله إَل الله لوحده َل شريك له،

لوِل الصاْلي ،لوأشهد أن سيدنا لونبيـنا ُممدا عبد الله لورسوله ،فاللهم
صل لوسلم لوبارك على سيدنا لونبيـنا ُممد ،لوعلى آله لوأصحابه أْجعي،
لوعلى التابعي هلم بإحسان إَل يـوم الدين.
ألوصيكم عباد الله لونـفسي بتـقوى الله عز لوجل.
أيـها المصلون :تر بنا مناسبة غالية ،نـتذكر فيها بزيد من الفخر

لواَلعتزاز؛ شهداء الوطن األبـرار األلوفياء ،فـهم أسوة ف إحسانم،
لوتضحيتهم بدمائهم لوأجسادهم؛ طاعة لرّبم ،لودفاعا عن األرض
لوالعرض ،فجزاهم الله عز لوجل باإلحسان إحسانا ،لوأعد هلم ف اْخرة

جنة لورضوانا ،قا سبحانه (:ول تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله
أمواتا بل أحياء عند ربهم يـرزقون* فرحين بما آتاهم الله من فضله
ويستبشرون بالذين لم يـلحقوا بهم من خلفهم أل خوف عليهم ول
هم يحزنون* يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله ل يضيع

( )1البقرة .195 :
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أجر المؤمنين)( .)1كما نستذكر ف هذه األيام آباءنا المؤسسي
لوإحسانـهم ،فـقد أقاموا اّتاد دلولة اإلمارات العربية المتحدة ،لوبـنـوا
نـهضتـها ،لوسلكوا ّبا سبيل الرقي ،فأصبح هلذا اَلّتاد آثاره المشهودة،
لوَثراته المحمودة ،لوّتقق فيه أنوذج التـعالون الذي أمر الله سبحانه به
عباده فـقا  (:وتـعاونوا عل البر والتـقوى)( .)2لومن حقهم عليـنا أن

نذكرهم ،لوندعو هلم لما قدموا من إحسان ،لوقد قا الله سبحانه
لوتـعاَل (:هل جزاء اإلحسان إل اإلحسان)(.)3
هذا لوصلوا لوسلموا على من أمرُت بالصالة لوالسالم عليه ،قا تـعاَل

(:إن الله ومَلئكته يصلون عل النبي يا أيـها الذين آمنوا صلوا

عليه وسلموا تسليما)( .)4اللهم صل لوسلم لوبارك على سيدنا لونبيـنا
ُممد ،لوعلى آله لوصحبه أْجعي .لوارض اللهم عن اْللفاء الراشدين:
أِب بكر لوعمر لوعثمان لوعلي ،لوعن سائر الصحابة األكرمي.
اللهم زدنا إيانا لويقينا ،لوعونا لوتـوفيقا ،لوُمبة لوتالمحا ،لواغفر لنا لوْبائنا
لوأمهاتنا ،لوبارك ف ألوَلدنا ،لوأدم السعادة ف بـيوتنا لولوطننا ،لواجعلنا

( )1آ عمران .171 – 169 :
( )2املائدة .2 :
( )3الرمحن .60 :

( )4األحزاب . 56 :
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بارين بآبائنا ،لواصلي ألرحامنا .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 للمسلمي لوالمسلمات لوالمؤمني لوالمؤمنات :األحياء

منـهم لواألموات ،اللهم ارحم الشيخ زايد ،والشيخ مكتوم ،وشيوخ
اإلمارات الذين انـتـقلوا إل رحمتك ،اللهم ارحمهم رحمة واسعة

من عندك ،وأدخلهم الجنة يـتـنـعمون فيها بغير حساب .لوأدخل
اللهم ف عفوك لوغفرانك لورمحتك آباءنا لوأمهاتنا لوْجيع أرحامنا لومن له
حق عليـنا.

اللهم احفظ لدولة اإلمارات استقرارها ورخاءها ،وبارك في

خيـراتها ،وزدها فضَل ونعما ،وحضارة وعلما ،وبـهجة وجمال،

ومحبة وتسامحا ،وأدم عليـها السعادة والمان يا رب العالمين.
اللهم ارحم شهداء الوطن لوقـوات التحالف األبـرار ،لواجز خيـر اجلزاء
أمهات الشهداء لوآباءهم لوزلوجاتم لوأهليهم ْجيعا ،اللهم انصر قـوات
التحالف العرِب ،الذين ّتالفوا على رد اْلق إَل أصحابه .اللهم
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احفظهم بفظك ،لوأنز عليهم نصرك ،اللهم لوفق أهل اليمن إَل كل
خْي ،لواْجعهم على كلمة اْلق لوالشرعية ،لوارزقـهم الرخاء يا أكرم
األكرمي.
اللهم انشر اَلستقرار لوالسالم ف بـلدان المسلمي لوالعاَ أْجعي.
اللهم اسقنا الغيث لوَل َتعلنا من القانطي ،اللهم أغثـنا ،اللهم أغثـنا،
اللهم أغثـنا غيثا مغيثا هنيئا لواسعا شامال ،اللهم اسقنا من بـركات
السماء ،لوأنبت لنا من بـركات األرض.
ربـنا آتنا ف الدنـيا حسنة لوف اْخرة حسنة لوقنا عذاب النار ،لوأدخلنا
اجلنة مع األبـرار يا عزيز يا غفار.
عباد الله :اذكرلوا الله العظيم يذكركم ،لواشكرلوه على نعمه يزدكم.
لوأقم الصالة
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 من مسؤولية الخطيب .1اَللتزام التام باْلطبة املكتوبة لوعدم اْلرلوج عنها إَل بتصريح مكتوب.
 .2اْلضور إَل اجلامع مبكرا .
 .3أن يكون حجم لورقة اْلطبة صغْيا ( ).
 .4مسك العصا .
 .5أن يكون املؤذن ملتزما بلبس البشت ،لومستعدا إللقاء اْلطبة كبديل ،لوإبداء
املالحظات على اْلطيب إن لوجدت.
 .6التأكد من عمل السماعات الداخلية الالقطة لألذان املوحد لوأنا تعمل بشكل جيد
أثناء اْلطبة.
 .7التأكد من لوجود كتاب خطب اجلمعة ف مكان بارز (على اْلامل).
 .8منع التسو ف املسجد منعا باتا ،لوللبالغ عن املتسو يرجى اَلتصا برقم (26
 )800 26ألو رقم ( )999ألو إرسا رسالة نصية على رقم (.)2828
 لطفا :من يرغب أن يكتب خطبة فلْيسلها مشكورا على فاكس 026211850ألو يرسلها على إييل Khutba@Awqaf.gov.ae
www.awqaf.ae
 أضيفت خدمة جديدة لتطوير خطبة اجلمعة على موقع اهليئةلوذلك َلقرتاح عنالوين جديدة ألو إثراء للعنالوين املعتمدة ألو إبداء الرأي ف اْلطب اليت
ألقيت.
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