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اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

خواتيم سورة البـقرة
الخطبة الول

اْلمد لله الذي جعل األنبياء إخوة ،وبـعثـهم إَل البشرية قدوة،
وأشهد أن َل إله إَل الله وحده َل شريك له ،وأشهد أن سيدنا
ونبيـنا ُممدا عبد الله ورسوله ،صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى

من تبع هديه .أوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله ،قال تـعاَل:
(يا أيـها الذين آمنوا اتـقوا الله وآمنوا برسوله)(.)1

أيـها المؤمنون :عن ابن عباس رضي الله عنـهما قال :بـيـنما جْبيل
قاعد عند النب ؛ َسع نقيضا من فـوقه -أي :صوتا كصوت
الباب إذا فتح( -)2فـرفع رأسه فـقال :هذا باب من السماء فتح
اليـومَ ،ل يـفتح قط إَل اليـوم ،فـنـزل منه ملك فـقال :هذا ملك نـزل
إَل األرَْ ،ل يـنزل قط إَل اليـوم ،فسلم وقال :أبشر بنورين
أوتيتـهماَ ،ل يـؤتـهما نب قـبـلك :فاِتة الكتاب ،وخواتيم سورة
( )1اْلديد.28 :
( )2شرح النووي على مسلم .161/3

البـقرة ،لن تـقرأ ِبرف منـهما إَل أعطيته( .)1عباد الله :يا هلا من
بشارة عظيمة ،وعطية كرية ،ونور مبي ،وكنز ثي( ،)2آتاه الله
تـعاَل نبيـنا ُممدا  ،بنـزول هاتـي اآليـتـي ،اللتـي شهد الله فيهما
لرسوله وللمؤمني ،بأنـهم أطاعوا رب العالمي ،وآمنوا ِبميع
المرسلي ،قال تـعاَل( :آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه

والمؤمنون كل آمن بالله وملِئكته وكتبه ورسله َ نـَرق بـين
أحد من رسله)( .)3كما أن فيهما معان الرحة والتـيسي
والتخفيف ،الت جاء با دينـنا اْلنيف ،وفيهما دعاء عظيم ،ضمن

الله استجابـته للمؤمني( ،)4قال النب « :اليـتان من آخر سورة

البـقرة؛ من قـرأهما في ليـلة كَتاه»( .)5فـلنحرص على قراءتما،

والدعاء بأدعيتهما ،ونـعلم ذلك بـناتنا وأبـناءنا ،فإنـهما سبب ْلفظ
من قـرأُها ،والكفاية من اآلفات لمن تالُها .اللهم اجعلنا آلياتك
تالي ،ولمعانيها متدبرين ،وِبميع أنبيائك ورسلك مؤمني.
أقول قـوِل هذا وأستـغفر الله ِل ولكم ،فاستـغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
( )1مسلم.806 :

( )2كما جاء يف اْلديث الذي أخرجه اإلمام أحد.21564 :
( )3البقرة.285 :
()4كما جاء يف اْلديث الذي أخرجه اإلمام الرتمذي.2992 :
( )5متفق عليه.
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الخطبة الثانية
اْلمد لله رب األرْ والسماء ،أمرنا أن نـؤمن ِبميع األنبياء،
والصالة والسالم على خاَت المرسلي ،وعلى آله وصحبه أمجعي.
أوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله تـعاَل.
أيـها المؤمنونِ :ما تـرسخه فينا خواتيم سورة البـقرة :أن الله تـعاَل

أرسل األنبياء والمرسلي ،يدعون الناس لعبادة رب العالمي ،قال

تـعاَل( :ولقد بـعثـنا في كل أمة رسوَ أن اعبدوا الله)( .)1فـبـعث
سبحانه نوحا وإبـراهيم ،وموسى وعيسى وسائر النبيي ،عليهم
السالم أمجعي ،ث ختم رسالته ببـعثة سيدنا ونبيـنا ُممد  ،فاتـفق
مجيع األنبياء على هداية الناس إَل ما فيه سعادتـهم ،يف دنـياهم
وآخرتم ،فالتصديق ِبميع األنبياء والرسل؛ ركن من أركان اإليان،
يـعزز قيم التسامح بـيـنـنا ،ويـبن جسور التـعاون مع غينا ،وتلك
رسالة األنبياء ،ونـهج اْلكماء ،ومسلك العقالء.
هذا ،وصلوا وسلموا على مجيع األنبياء والمرسلي ،وعلى خاَتهم
سيدنا ونبيـنا ُممد ،اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه
( )1النحل.36 :
3

أمجعي .اللهم اجعلنا لك عابدين ،وِبميع أنبيائك مؤمني ،واعف
عنا واغفر لنا وارحنا يا رب العالمي ،ربـنا َل تـؤاخذنا إن نسينا أو
أخطأنا ،ربـنا وَل ِتمل عليـنا إصرا كما حلته على الذين من قـبلنا،
ربـنا وَل ِتملنا ما َل طاقة لنا به .اللهم ارفع عنا وعن العالمي

الوباء ،وأدم اللهم عل دولة اإلمارات الخيـر والرخاء ،يا مجيب

الدعاء .اللهم وفق رِئيس الدولة الشيخ خليَة بن زايد وناِئبه

وولي عهده المين ،وإخوانه حكام اإلمارات؛ لما تحبه

وتـرضاه .اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم ،وشيوخ
اإلمارات الذين انـتـقلوا إل رحمتك ،وأدخلهم بَضلك فسيح

جناتك .اللهم ارحم شهداء الوطن الوفياء ،وارزق ذويهم
جميل الصبر وعظيم الجزاء .وارحم يا ربـنا آباءنا وأمهاتنا ،ومن

له حق عليـنا .اللهم إنا نسألك الجنة لنا ولوالدينا ،ولمن له حق

عليـنا ،وللمسلمين أجمعين .اللهم اسقنا الغيث وَل َعلنا من
القانطي ،اللهم أغثـنا ،اللهم أغثـنا ،اللهم أغثـنا.
ربـنا آتنا يف الدنـيا حسنة ،ويف اآلخرة حسنة ،وقنا عذاب النار.
عباد الله :اذكروا الله العظيم يذكركم ،وأقم الصالة.
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