اجلمعة 1 :ذو احلجة 1440هـ

دولة اإلمـارات العـربية املتحـدة

املوافق2019/8/2 :م

اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

والفجر وليال عشر
اْلطبة الوى

احلمد ّلِل الذي من عليـنا بواسم اليـرات ،وحثـنا على اغتنام
األوقات ،وأشهد أن ل إله إل اّلِل وحده ل شريك له ،وأشهد أن
سيدَن ونبيـنا ُممدا عبد اّلِل ورسوله ،فاللهم صل وسلم وَبرك على
سيدَن ونبينا ُممد ،وعلى آله وصحبه أجعني ،وعلى من تبعهم
ِبحسان إَل يـوم الدين.
أما بـعد :فأوصيكم عباد اّلِل ونـفسي بتـقوى اّلِل تـعاَل ،قال

سبحانه( :ي أيـها الذين آمنوا اتـقوا اّلل ولتـنظر نـفس ما قدمت
لغد واتـقوا اّلل إن اّلل خبي ِبا تـعملون((.)1

أيـها المسلمون :يـقول اّلِل تـبارك وتـعاَل ف ِتابه العزيز:

(والفجر* وليال عشر* والشفع والوتر* والليل إذا يسر* هل ِف
ذلك قسم لذي حجر)( .)2ففي هذه اليت الكريات؛ يـقسم

( )1احلشر .18 :
( )2الفجر . 5 - 1 :
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رب األرض والسموات؛ ِبذه األوقات المبارِات ،قسما عظيما
جليال؛ يـنبئ عن علو شرفها ،وُسو منزلتها ،ورفـعة مكانتها ،ويـنـبه
أوَل األلباب إَل وجوب العناية ِبا ،واغتنام فضلها؛ لكثـرة فـوائدها
الدينية والدنـيوية( ،)1قال اّلِل تـعاَل( :هل ِف ذلك قسم لذي

حجر)( .)2أي :إن ف هذا القسم لعبـرة لكل ذي عقل( )3يدعوه

إَل استثمارها ،وينـعه من إهدارها وإضاعتها ،فـهذه األوقات من
نـفحات رحة اّلِل تـعاَل؛ الِت يـنـبغي للمرء أن يـتـعرض هلا ،ليـنال
أجرها وثـوابـها ،قال رسول اّلِل « :افـعلوا اْليـر دهركم،
وتـعرضوا لنـفحات رْحة اّلل ،فإن ّلل نـفحات من رْحته ،يصيب
ِبا من يشاء من عباده»( .)4وقد بدأ اّلِل عز وجل قسمه بوقت

طلوع الفجر فـقال( :والفجر) وهو وقت عظيم ،يمل معه
عالمات دالة على قدرة اّلِل تـعاَل وبديع صنعه؛ فـبـعد تـبـني الفجر

يسفر الصبح ويضيء ،قال اّلِل تـعاَل( :والصبح إذا أسفر)( .)5ث
يـبدو ضياء النـهار ويـنـتشر نسيمه()6؛ بتـنـفس الصبح وامتداد
( )1تفسري النيسابوري .)334/7( :
( )2الفجر . 5 :
( )3تفسري الطربي  ،)402 /24( :وتفسري الرازي (.)151/31
( )4الطرباين يف الكبري .350/1 :
( )5املدثر .34 :
( )6لباب التأويل يف معاين التنزيل .)399 /4( :
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ضوئه( )1قال اّلِل تـبارك اُسه( :والصبح إذا تـنـفس)( .)2ث يـتجلى
النـهار ِبشراقه؛ مؤذَن ِلول الوقت الذي يـتحرك فيه الناس

لمعاشهم(ِ ،)3ما قال اّلِل تـعاَل( :والنـهار إذا َتلى)( .)4وهذه
المراحل البديعة الِت أقسم اّلِل تـعاَل ِبا؛ دليل على حكمته البالغة،

وقدرته العظيمة ،فـهو سبحانه (فالق اإلبْصبا )( .)5المتصرف ف
الوجود با يشاء؛ ييي األنـفس بـعدما أماتـها ،ويوقظها بـعد أن
أَنمها؛ لتستأنف السعي ف األرض ،والعمل ف أرجائها ،فإن النِب

ِ ان إذا استـيـقظ قال« :اْلمد ّلل الذي أحياَن بـعدما أماتـنا،

وإليه النشور»( .)6فـعلى اإلنسان أن يستـثمر ذلك الوقت المبارك،
الذي يـفتتح به يـومه اجلديد؛ فـيذِر ربه؛ معَتفا ِبالله وعظمته،
ويـؤدي صالته ،ويتهد بقية يـومه ،فـيـزداد فيه علما ،ويـنجز عمال،
ويكسب رزقا ،فـقد ِان من دعاء النِب  إذا صلى الفجر:
«اللهم إّن أسألك علما َنفعا ،ورزقا طيبا ،وعمًل متـقبًل»(.)7

( )1تفسري الرازي .)68/31( :
( )2التكوير .18 :
( )3تفسري الرازي .)181/31( :
( )4الليل .2 :
( )5األنعام . 96 :
( )6مسلم . 2711 :
( )7ابن ماجه . 925 :
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أيـها المتدبرون كًلم خالقهم :لقد أقسم اّلِل تـبارك وتـعاَل ف هذه
اليت الكرية؛ َبلعشر األوائل من ذي احلجة( )1فـقال سبحانه:

(وليال عشر) فهي أيم مبارِة ،فضلها اّلِل عز وجل على سائر

أيم السنة( ،)2قال النِب « :أفضل أيم الدنـيا أيم العشر».
يـعِن :عشر ذي احلجة( .)3قال العلماء :السبب ف امتياز عشر
ذي احلجة؛ اجتماع أمهات العبادة فيها()4؛ من حج وصيام وقيام،
وصدقة وإحسان ،وقراءة للقرآن ،وذِر للرحن ،فإن العمل ف هذه
األيم أحب األعمال إَل اّلِل تـعاَل وأزِاها ،وأعظمها ثـواَب وأجرا،
قال النِب « :ما من أيم العمل الصالح أحب إى اّلل من هذه
اليم» .يـعِن أيم العشر( .)5وقال عليه الصالة والسالم« :ما من
عمل أزكى عند اّلل عز وجل وَل أعظم أجرا من خي يـعمله ِف

عشر الضحى»( .)6ث أقسم اّلِل تـبارك اُسه َبلشفع والوتر فـقال:

(والشفع والوتر) وهذا القسم يشمل الصلوات المس ،فمنـها
شفع ،وهو الصبح والظهر والعصر والعشاء ،ومنـها وتـر ،وهي

( )1تفسري الطربي .)396/24( :
( )2تفسري ابن كثري .)416/5( :
( )3مسند البزار ( كشف األستار عن زوائد البزار .)1128 :
( )4فتح الباري .390/3 :
( )5البخاري  ، 969 :وأبو داود  ، 2438 :صحيح ابن خزمية  273/4 :واللفظ هلما.
( )6الدارمي .1828 :
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صالة المغرب( ،)1ويدخل تت ذلك صالة رِعِت الشفع ورِعة
الوتر( .)2فـليحرص المسلم ف يـومه على أداء فـرائض الصلوات
ونـوافلها؛ شفعها ووترها؛ ليـفوز َبألجر العظيم ،والثـواب اجلزيل.
عباد اّلل :وف هذه السورة الكرية؛ يـقسم اّلِل جل ف عاله َبلليل

قائال( :والليل إذا يسر) .أي يذهب ويري( ،)3وف ذلك إشارة
إَل سرعة مروره وانقضائه .فالعاقل من استـثمره ف ذِر ربه ،والتدبر

ف خلقه ،وجعله لراحة بدنه وروحه ،قال اّلِل تـعاَل( :وهو الذي

جعل لكم الليل لباسا والنـوم سباًت)( .)4فاللهم َبرك لنا ف

أوقاتنا ،وتاوز عن سيئاتنا ،واجعلنا من الفائزين ،ووفقنا لطاعتك
أجعني ،وطاعة رسولك ُممد األمني  وطاعة من أمرتـنا بطاعته
عمال بقولك( :ي أيـها الذين آمنوا أطيعوا اّلل وأطيعوا الرسول

وأوِل المر منكم)(.)5

نـفعِن اّلِل وإيِم َبلقرآن العظيم ،وبسنة نبيه الكرمي صلى اّلِل عليه وسلم.
أقول قـوِل هذا وأستـغفر اّلِل ِل ولكم ،فاستـغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
( )1تفسري الطربي  ،)400 - 399/24( :تفسري القرطيب  )39/20( :تفسري ابن كثري )392 /8( :
( )2ابن كثري . 392/8 :
( )3ابن كثري . 393/8 :
( )4الفرقان .47 :
( )5النساء . 59 :
5

اْلطبة الثانية
احلمد ّلِل حدا ِثريا ِما أمر ،ونشكره فإنه سبحانه يزي من
شكر ،وأشهد أن ل إله إل اّلِل وحده ل شريك له ،وأشهد أن
سيدَن ونبيـنا ُممدا عبد اّلِل ورسوله ،فاللهم صل وسلم وَبرك على
سيدَن ونبينا ُممد ،وعلى آله وأصحابه أجعني ،وعلى التابعني هلم
ِبحسان إَل يـوم الدين.
أوصيكم عباد اّلِل ونـفسي بتـقوى اّلِل عز وجل.

أيـها المصلون :إن من فطنة المرء أن يـتـنـبه إَل قسم اّلِل تـعاَل
ِبذه األوقات ،فـيستـثمرها ف العبادات والطاعات؛ ليـنال عند اّلِل

سبحانه أعلى اجلنات ،قال عز وجل( :أما الذين آمنوا وعملوا

الصاْلات فـلهم جنات المأوى نـزَل ِبا كانوا يـعملون)( .)1فحري
بنا أن نـغتنم بـرِة وقت الفجر ،وندد صلتـنا بربنا ف هذه األيم
العشر ،فاألوقات أمانة يب عليـنا أن نافظ عليـها ،ونـوجه طاقات
أبـنائنا وبـناتنا لستثمارها فيما يـعود عليهم َبلنـفع والري؛ ليكونوا

من الفائزين ف الدنـيا والخرة ،قال اّلِل تـعاَل( :والعصر* إن
( )1السجدة . 19 :
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اإلنسان لفخ خسر* إَل الذين آمنوا وعملوا الصاْلات وتـوابْصوا
ِبْلق وتـوابْصوا ِبلصب)(.)1
هذا وصلوا وسلموا على خري البشر ،وأطيعوا ربكم فيما أمر ،فـقد

قال سبحانه( :إن اّلل ومًلئكته يصلون على النب ي أيـها الذين
آمنوا بْصلوا عليه وسلموا تسليما)(.)2
اللهم صل وسلم وَبرك على سيدَن ونبينا ُممد ،وعلى آله وصحبه
أجعني .وارض اللهم عن اللفاء الراشدين :أِب بكر وعمر وعثمان
وعلي ،وعن سائر الصحابة األِرمني.
اللهم رحتك نـرجو ،وإيك ندعو ،فأدم عليـنا فضلك ،وأسبغ عليـنا
نعمك ،وتـقبل صلواتنا ،وضاعف حسناتنا ،وتاوز عن سيئاتنا،
وارفع درجاتنا ،ي رب العالمني.

اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد لما ُتبه وتـرضاه،
واْشل بتـوفيقك َنئبه ووِل عهده المني ،وإخوانه حكام
اإلمارات .اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم وشيوخ

اإلمارات الذين انـتـقلوا إى رضوانك ،وأدخلهم بفضلك فسيح
( )1سورة العصر .
( )2األحزاب . 56 :
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جناتك .وارحم اللهم جيع المسلمني والمسلمات ،والمؤمنني
والمؤمنات :األحياء منـهم واألموات ،إنك ُسيع قريب ُميب
الدعوات.
اللهم أدم على دولة اإلمارات المان واَلستقرار ،والرخاء

واَلزدهار ،وزدها تـقدما ورفـعة ،وتساُما وُمبة ،وأدم على أهلها

السعادة ي رب العالمني.

اللهم إَن نسألك من الري ِله؛ عاجله وآجله ،ما علمنا منه وما َل
نـعلم ،ونـعوذ بك من الشر ِله؛ عاجله وآجله ،ما علمنا منه وما َل
نـعلم ،اللهم إَن نسألك من خري ما سألك عبدك ونبيك ُممد ،
ونـعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك ُممد  ،ونسألك
اجلنة وما قـرب إليـها من قـول وعمل ،ونـعوذ بك من النار وما قـرب
إليـها من قـول وعمل ،ونسألك أن تعل عاقبة ِل قضاء قضيـته لنا
رشدا.
اللهم ارحم شهداء الوطن وق وات التحالف األب رار ،وأدخلهم اْلنة
مع األخيار ،واجز أهليهم جزاء الصابرين؛ بكرمك يا أكرم
األكرمني .اللهم انصر ق وات التحالف العرِب؛ الذين َتالفوا على
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رد احلق إَل أصحابه ،واْجع أهل اليمن على كلمة احلق والشرعية،
وأدم عليهم اِلستقرار ،وعلى ب لدان المسلمني ،والعاَل أْجعني.
رب نا آتنا يف الدن يا حسنة ،ويف اْلخرة حسنة ،وقنا عذاب النار،
وأدخلنا اْلنة مع األب رار ،يا عزيز يا غفار.
عباد اّلل :اذكروا الله العظيم يذكركم ،واشكروه على نعمه يزدكم.
وأقم الصَلة.
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 من مسؤولية اْلطيب .1اللتزام التام َبلطبة املكتوبة وعدم الروج عنها إل بتصريح مكتوب.
 .2احلضور إَل اجلامع مبكرا .
 .3أن يكون حجم ورقة الطبة صغريا ( ).
 .4مسك العصا .
 .5أن يكون املؤذن ملتزما بلبس البشت ،ومستعدا إللقاء الطبة ِبديل ،وإبداء املالحظات
على الطيب إن وجدت.
 .6التأِد من عمل السماعات الداخلية الالقطة لألذان املوحد وأهنا تعمل بشكل جيد أثناء
الطبة.
 .7التأِد من وجود ِتاب خطب اجلمعة ف مكان َبرز (على احلامل).
 .8منع التسول ف املسجد منعا َبًّت ،ولإلبالغ عن املتسول يرجى التصال برقم
( )800 26 26أو رقم ( )999أو إرسال رسالة نصية على رقم (.)2828
 لطفا :من يرغب أن يكتب خطبة فلريسلها مشكورا على فاِس 026211850أو يرسلها على إييل Khutba@Awqaf.gov.ae
 أضيفت خدمة جديدة لتطوير خطبة اجلمعة على موقع اهليئة www.awqaf.aeوذلك لقَتاح عناوين جديدة أو إثراء للعناوين املعتمدة أو إبداء الرأي ف الطب الِت ألقيت.
ــــ ـ
الرؤية :مرجعية إسالمية عاملية وتنمية وقفية مستدامة.
الرسالة :تنمية الوعي الديِن ،وتطوير املساجد ،واملراِز القرآنية ،والفتوى الشرعية ،واحلج
والعمرة ،والتنمية الوقفية ،وابتكار منظومات ذِية إلسعاد اجملتمع.
 مرِز الفتوى الرُسي َبلدولة َبللغات (العربية ،واإلنليزية ،واألوردو)800 24 22
لإلجابة على األسئلة الشرعية وقسم الرد على النساء
من الثامنة صباحا حىت الثامنة مساء عدا أيم العطل الرُسية
2535
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