دولــة اإلمـارات العـربية املتحـدة
اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

اجلمعة 19 :شعبان 1442ه
الموافق2021/4/2 :م

أعمال ت ث قل الميزان
اْلمد لله رب العالمي ،شرع من األعمال ما يـثـقل الموازين،
وأشهد أن ل إله إل الله وحده ل شريك له ،وأشهد أن سيدنا
ونبيـنا ُممدا عبد الله ورسوله ،فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا
ونبيـنا ُممد ،وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه .أما ب عد :فأوصيكم
عباد الله ونـفسي بتـقوى الله ،قال تـعاَل( :وات قوا ي وما ت رجعون

فيه إلى الله ثم ت وفى كل ن فس ما كسبت وهم َل يظلمون)(.)1

أي ها المؤمنون :قال الله سبحانه( :فأما من ث قلت موازينه* ف هو

في عيشة راضية)( .)2أي :من رجحت حسناته؛ فاز برضا الرحن،
وتـنـعم ف اجلنان ،ومن األعمال الت تـثـقل الموازين؛ ذكر رب
العالمي ،قال « :خمس ما أث قلهن في الميزان ،وذكر منـها:

َل إله إَل الله ،والله أكب ر ،وسبحان الله ،والحمد لله»(.)3

فذكر الله تـعاَل خفيف على اللسان ،ثقيل ف الميزان ،حبيب إَل
( )1البقرة.281 :
( )2القارعة.7 - 6 :
( )3أحد.15107 :

الرحن ،أعلى الله تـعاَل قدره ،وضاعف أجره ،وأفضل الذكر :ل
إله إل الله ،فـقد أوصى نوح عليه السالم ابـنـيه فـقال :آمركما بال
إله إل الله ،فإن السموات واألر وما فيهما لو وضعت ف كفة
الميزان ،ووضعت ل إله إل الله ف الكفة األخرى؛ كانت أرجح(.)1
وقال رسول الله َ« :ل ي ث قل مع اسم الله شيء»(.)2

ومن واظب على ذكر الله ف َيع أوقاته ،وحافظ عليه قـبل نـومه
وبـعد صالته؛ كثـر ثـوابه ،وثـقل ميزانه ،قال النب  «:خصلتان َل

يحافظ عليهما رجل مسلم إَل دخل الجنة ،هما يسير ،ومن ي عمل
بهما قليل ،يسبح في دبر كل صلة عشرا ،ويحمد عشرا ،ويكب ر
عشرا ،فذلك خمسون ومائة باللسان ،وألف وخمسمائة في

الميزان ،ويكب ر أرب عا وثلثين إذا أخذ مضجعه ،ويحمد ثلثا
وثلثين ،ويسبح ثلثا وثلثين ،فذلك مائة باللسان ،وألف في

الميزان»( .)3فاللهم اجعل ألسنتـنا رطبة بذكرك ،وقـلوبـنا عامرة
بشكرك ،وثـقل موازينـنا ،وارزقـنا اجلنة يا رب العالمي.
أقول قـوِل هذا وأستـغفر الله ِل ولكم ،فاستـغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
( )1أحد.7101 :
( )2أحد ،6699 :والرتمذي.2639 :
( )3أبو داود ،5065 :والنسائي 1348 :والرتمذي 3410 :وابن ماجه.926 :
2

الخطبة الثانية
اْلمد لله البـر الرحيم ،والصالة والسالم على نبيـنا الكري ،وعلى
آله وصحبه ومن تبع هديه إَل يـوم الدين.

عباد الله :إن من أعظم ما يـثـقل ميزان اْلسنات حسن اللق؛

قال النب « :ما من شيء أث قل في الميزان من حسن
الخلق»( .)1فإنه ُمبب إَل رسول الله  ،ويـقرب إليه ،فـقد قال

« :إن من أحبكم إلي ،وأق ربكم مني مجلسا ي وم القيامة؛

أحاسنكم أخلقا»( .)2فإن حسن اللق يـؤلف القلوب ،ويـوطد

العالقات بـي الناس ،ومن حسن اللق أن يـعفو اإلنسان عمن
ظلمه ،ويصالح من خاصمه .فما أَل أن نكثر من ذكر ربـنا،
ونـزداد حسنا ف أخالقنا؛ لتثـقل موازين حسناتنا ،ونـفوز بنة ربـنا.
هذا ،وصلوا وسلموا على سيدنا ونبيـنا ُممد ،اللهم صل وسلم
عليه وعلى آله وصحبه أَعي .اللهم أدم على دولة اْلمارات

خي رها وهناءها ،وت قدمها ورف عت ها ،ورخاءها وازدهارها ،وانشر
( )1أبو داود ،4799 :والرتمذي.2003 :
( )2الرتمذي.3054 :

3

السعادة ب ين أهلها ،أنت رب ها وولي ها .اللهم وفق رئيس الدولة
الشيخ خليفة بن زايد ونائبه وولي عهده اْلمين ،وإخوانه حكام

اْلمارات؛ لما تحبه وت رضاه .اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ

مكتوم ،وشيوخ اْلمارات الذين ان ت قلوا إلى رحمتك ،وأدخلهم
بفضلك فسيح جناتك .وارحم شهداء الوطن وأجزل مثوب ت هم،

وارفع في الجنة درجت هم .اللهم ارحم المؤمني والمؤمنات
األحياء منـهم واألموات .اللهم ارفع عنا وعن العالمي الوباء،
واشف المصابي ِبذا الداء ،يا ُميب الدعاء .اللهم اسقنا الغيث
ول َتعلنا من القانطي ،اللهم أغثـنا ،اللهم أغثـنا ،اللهم أغثـنا.
ربـنا آتنا ف الدنـيا حسنة ،وف اْلخرة حسنة ،وقنا عذاب النار.
عباد الله :اذكروا الله العظيم يذكركم ،وأقم الصالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

من مسؤولية الخطيب:

 أن ل تتجاوز مدة األذان الثاين دقيقة واحدة. أن ل تتجاوز الطبة والصالة عشر دقائق. التأكد من عمل السماعات ف الباحات الارجية للمسجد خاصة ف الركوع والسجود. التنبيه على املصلي باللتزام بالتباعد ولبس الكمامات.4

