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ث قافة الحمد والشكر

الخطبة الول
اْلمد لله ذي الفضل والكرم ،والشكر له على ما حبانا من صحة
واستقرار ونعم ،وأشهد أن َل إله إَل الله وحده َل شريك له،
وأشهد أن سيدنا ونبيـنا ُممدا عبد الله ورسوله ،فاللهم صل وسلم
وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعي.
أوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله رب العالمي ،قال تـعال:

(فات قوا الله لعلكم تشكرون)(.)1

عباد الله :إن الشكور من أْساء الله اْلسن ،فـهو الذي يشكر

للناس اليسري من الطاعات ،ويثيبـهم عليه الكثري من اْلسنات،
والشكر عبادة عظيمة ،تكون بالقلب وباللسان ،وبالسلوك
والعمل .وقد َتيـز ِبا األنبياء واْلكماء ،والصاْلون والعقالء،
فمدحهم الله عز وجل بأنـهم كانوا له شاكرين ،قال تـعال عن نبيه
نوح عليه السالم( :إنه كان عبدا شكورا)( .)2وقال عز وجل
( )1آل عمران.123 :
( )2اإلسراء .3 :

لكليمه موسى عليه السالم( :فخذ ما آت يتك وكن من
()1

الشاكرين)

وقال سبحانه لسيدنا ُممد ( :بل الله فاعبد

وكن من الشاكرين)(.)2

أي ها المسلمون :إن ثـقافة الشكر إذا تـرسخت ف المجتمع؛
أورثـته المحبة والتالحم ،والتـقدير والتـراحم ،وكانت سببا لزيادة نعم
الله تـعال عليه ،قال سبحانه( :وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم

لزيدنكم)( .)3فما أحسن أن نشكر الله تـعال على ما وهبـنا من
نعمة اإليان ،وما أكرمنا به من صالة اجلمع واجلماعات ف بـيوت
الرحن ،ونشكره سبحانه على ما أسبغ عليـنا من نعمه الكثرية ،ما
ظهر منـها وما بطن ،ونشكر الوالدين؛ عمال بقول الله تـعال( :أن
اشكر لي ولوالديك)( )4ونشكر الناس ،ونشكر الدولة ومؤسساِتا

على ما تـقوم به من دور ف خدمة الناس .فاللهم عرفـنا نعمك
بدوامها ،وارزقـنا شكرها ،وأعنا على ذكرك وشكرك ،وحسن
عبادتك .أقول قـول هذا وأستـغفر الله ل ولكم ،فاستـغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
( )1األعراف.144 :
( )2الزمر.66 :
( )3إبراهيم.7 :
( )4لقمان.14 :

2

الخطبة الثانية
اْلمد لله حق حده ،والصالة والسالم على سيدنا ونبيـنا ُممد،
وعلى من تبع هديه من بـعده .اللهم وفـقنا لشكر نعمك الت
أنـعمت ِبا عليـنا ،ولعمل صالح تـرضاه لنا ،وتـرضى به عنا،
وأدخلنا برحتك ف عبادك الصاْلي .اللهم لك اْلمد والشكر
على نعمك العظيمة؛ أودعت ف قـلوبنا اإليان ،وأدمت على
الوطن نعمة اَلستقرار واألمان .اللهم إنا نسألك إيانا ف خلق
حسن ،ورحة منك وعافية ،ومغفرة ورضوانا.
اللهم ارفع هذا الوباء عنا وعن العالمي ،برحتك يا أرحم الراحي.
اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا ،وما أسررنا وما أعلنا ،وما أنت
أعلم به منا ،أنت المقدم وأنت المؤخرَ ،ل إله إَل أنت.
اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد ونائبه وولي
عهده المين ،وإخوانه حكام اْلمارات؛ لما تحبه وت رضاه.

اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم ،وشيوخ اْلمارات الذين
ان ت قلوا إل رضوانك ،وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك.
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اللهم ارحم شهداء الوطن الب رار ،وأنللهم مناز الخيار،
وارفع درجاتهم في عليين مع النبيين والصديقين ،يا عليل يا

غفار .اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا ،وَجيع أرحامنا ،ومن له حق
عليـنا .اللهم أدم عل دولة اْلمارات نعمك ،وجودك وفضلك،

بكرمك يا أكرم الكرمين.

ربـنا آتنا ف الدنـيا حسنة ،وف اآلخرة حسنة ،وقنا عذاب النار.

عباد الله :اذكروا الله العظيم يذكركم ،واشكروه على نعمه يزدكم.
وأقم الصالة.
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