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ذكر اَّلل عز وجل

اْلطبة اْلول
احلمد ّلِل رب العالمي ،يب عباده الذاكرين ،ويدخلهم جنات
النعيم ،وأشهد أن َل إله إَل اّلِل وحده َل شريك له ،ول الصاحلي،
وأشهد أن سيدَن ونبي نا ُممدا عبد اّلِل ورسوله ،صلى اّلِل وسلم
وَبرك عليه وعلى آله وصحبه أْجعي ،وعلى من تبعهم ِبحسان
إَل ي وم الدين.
أما بـعد :فأوصيكم عباد اّلِل ون فسي بت قوى اّلِل ت عاَل ،قال

سبحانه( :واذكروا اَّلل ِف أَّيم معدودات فمن تـعجل ِف يـومْي

فل إْث عليه ومن َتخر فل إْث عليه لمن اتـقى واتـقوا اَّلل
واعلموا أنكم إليه ُتشرون)(.)1

أيـها المسلمون :لقد أمرَن اّلِل عز وجل أن نكون له من الذاكرين

المسبحي ،ف قال سبحانه ِف كتابه المبيَّ( :ي أيـها الذين آمنوا

اذكروا اَّلل ذكرا كثريا* وسبحوه بكرة وأصيل)( .)2فذكر اّلِل
( )1البقرة .203 :
( )2األحزاب .42 - 41 :

ت عاَل من أفضل الطاعات ،وأعظم العبادات ،وأرفع القرَبت ،قال

رسول اّلِل « :أَل أنـبئكم ِبري أعمالكم ،وأزكاها عند مليككم،
وأرفعها ِف درجاتكم؟» .قالوا :ب لى َي رسول اّلِل .قال« :ذكر اَّلل

عز وجل»( .)1فإن لذكر اّلِل ت عاَل مقاما عظيما عند رب العالمي،
لذلك أمر به سبحانه النبيي والمرسلي ،ف قال عز وجل لسيدَن

موسى عليه السالم( :إنِن أَن اَّلل َل إله إَل أَن فاعبدِن وأقم
الصلة لذكري)( .)2وقال ت عاَل لسيدَن زكرَي عليه السالم( :واذكر
ربك كثريا وسبح ِبلعشي واإلبكار)( .)3ورغب سبحانه سيدَن

ونبي نا ُممدا ِ ف اإلكثار من ذكره ،ف قال له عز وجل( :واذكر
ربك ِف نـفسك تضرعا وخيفة ودون اْلهر من القول ِبلغدو

واْلصال وَل تكن من الغافلْي)( ،)4وقال له سبحانه( :واذكر
اسم ربك بكرة وأصيل)(.)5

أيـها الذاكرون َّلل تـعال :إن للذكر آثرا كبية ،وثرات كثية ،فبه

تيا القلوب ،وت زكو الن فوس ،قال رسول اّلِل « :مثل الذي يذكر
( )1الرتمذي  ، 3377 :وابن ماجه  ، 3790 :وأمحد .21702 :
( )2طه .14 :
( )3آل عمران .41 :
( )4األعراف .205 :
( )5اإلنسان .25 :
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ربه والذي َل يذكر ربه؛ مثل اْلي والميت»( .)1والذكر سبب

لسعادة القلب وطمأنينته ،قال اّلِل عز وجل( :الذين آمنوا
وتطمئن قـلوبـهم بذكر اَّلل أَل بذكر اَّلل تطمئن القلوب)( .)2فمن

ذكر اّلِل ت عاَل انشرح صدره ،وسكنت ن فسه ،وغفر ذن به ،وعظم

ث وابه ،قال اّلِل ت عاَل( :والذاكرين اَّلل كثريا والذاكرات أعد اَّلل
َلم مغفرة وأجرا عظيما)( .)3وي قول ت بارك وت عاَل لمالئكته حي

ي رف عون إليه تسبيح الذاكرين وتميدهم وتجيدهم« :أشهدكم أِن

قد غفرت َلم»( .)4والذاكر ّلِل ت عاَل يذكره اّلِل سبحانه فيمن

عنده ،قال ت بارك اْسه( :فاذكروِن أذكركم)( .)5وقال عز وجل ِف
احلديث القدسي« :من ذكرِن ِف نـفسه ذكرته ِف نـفسي ،ومن

ذكرِن ِف مل ذكرته ِف مل خري منه»( .)6فمن كان لربه من
الذاكرين؛ سعد ِف الدن يا ،وكان ِف اْلخرة من المفلحي ،قال اّلِل

سبحانه( :واذكروا اَّلل كثريا لعلكم تـفلحون)( .)7وقال ت عاَل:
( )1متفق عليه واللفظ للبخاري.
( )2الرعد .28 :
( )3األحزاب .35 :
( )4متفق عليه .
( )5البقرة .152 :
( )6متفق عليه .
( )7األنفال .45 :
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(قد أفـلح من تـزكى* وذكر اسم ربه فصلى)(.)1

عباد اَّلل :لقد دلنا رسول اّلِل  على أكثر الذكر فضال وأجرا،
وأعظمه ث واَب وأث را ،وأحبه إَل اّلِل ت عاَل ،ف قال عليه الصالة
والسالم« :أحب الكلم إل اَّلل أرب ::سبحان اَّلل ،واْلمد َّلل،

وَل إله إَل اَّلل ،واَّلل أكبـرَ .ل يضر َأيهن بدأت»( .)2ف هذه
األذكار األرب عة؛ قليلة الكلمات ،عظيمة احلسنات ،ف لنكثر من ها
ِف هذه األَيم المباركات ،الت دعاَن اّلِل ت عاَل إَل اغتنامها ِف
ذكره ،ومحده على مننه ،وشكره على نعمه ،ف قال سبحانه:
(ويذكروا اسم اَّلل ِف أَّيم معلومات)( .)3قال ابن عباس رضي اّلِل
عن هما :األَيم المعلومات :هي أَيم العشر ،وقال اّلِل ت بارك وت عاَل:
(واذكروا اَّلل ِف أَّيم معدودات)( .)4ي عن أَيم التشريق ،وهي ثالثة

أَيم ب عد العيد( .)5وقال رسول اّلِل « :فأكثروا فيهن من

التسبيح والتحميد والتـهليل والتكبري»( .)6فمن قال سبحان اّلِل،
واحلمد ّلِل؛ امتلت صحيفته َبحلسنات ،وَنل األجور

( )1األعلى .15-14 :
( )2مسلم .2137 :
( )3احلج .28 :
( )4البقرة . 203 :
( )5تفسي الطربي (.)208/4
( )6أمحد  ، 3262 :والطرباين ِف الكبي ( )110/3واللفظ له.
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المضاعفات ،قال رسول اّلِل « :اْلمد َّلل َتَل الميزان،

وسبحان اَّلل واْلمد َّلل َتلن ما بـْي السموات واْلرض»(.)1

ومن قال (َل إله إَل اَّلل) كان أحسن الناس ذكرا ،وأعظمهم أجرا،

فإن رسول اّلِل  قال« :أفضل الذكرَ :ل إله إَل اَّلل»( .)2ولما
سئل عليه الصالة والسالم :أفمن احلسنات َل إله إَل اّلِل؟ قال:
«نـعم ،هي أحسن اْلسنات»( .)3والتكبي ذكر جليل ،وعبادة

عظيمة؛ ي بشر صاحب ها َبجلنة ،قال النب « : ما كبـر مكّب قط

إَل بشر» .قيلَ :ي رسول اّلِلَ ،بجلنة؟ قال« :نـعم»( .)4فاللهم

أعنا على ذكرك وشكرك ،وحسن عبادتك ،ووفقنا ْجيعا لطاعتك،
وطاعة رسولك ُممد  ،وطاعة من أمرت نا بطاعته عمال بقولك:

(َّي أيـها الذين آمنوا أطيعوا اَّلل وأطيعوا الرسول وأوِل اْلمر

منكم)(.)5

ن فعن اّلِل وإَيكم َبلقرآن العظيم ،وبسنة نبيه الكرمي صلى اّلِل عليه وسلم.
أقول ق ول هذا وأست غفر اّلِل ل ولكم ،فاست غفروه إنه هو الغفور الرحيم.
( )1مسلم .223 :
( )2الرتمذي  ، 3383 :وابن ماجه .3800 :
( )3األْساء والصفات للبيهقي . )268/1( :
( )4الطرباين ِف األوسط .7779 :
( )5النساء . 59 :
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اْلطبة الثانية
احلمد ّلِل رافع درجات الذاكرين ،ومثيبهم على ذلك َبألجر
العظيم ،وأشهد أن َل إله إَل اّلِل وحده َل شريك له ،وأشهد أن
سيدَن ونبي نا ُممدا عبد اّلِل ورسوله ،صلى اّلِل وسلم وَبرك عليه
وعلى آله وصحبه أْجعي ،وعلى من تبعهم ِبحسان إَل ي وم
الدين.
أوصيكم عباد اّلِل ون فسي بت قوى اّلِل رب العالمي.

أيـها الذاكرون :أَيمكم هذه أَيم عظيمة ،من ها ي وم عرفة؛ الذي
يستحب فيه اإلكثار من ذكر اّلِل ت عاَل ،والت وجه إليه َبلدعاء ،قال
النب « :خيـر الدعاء دعاء يـوم عرفة ،وخيـر ما قـلت أَن

والنبيون من قـبليَ :ل إله إَل اَّلل وحده َل شريك له ،له الملك
وله اْلمد ،وهو على كل شيء قدير»( .)1وصيام ي وم عرفة يكفر
ذنوب سن ت ي ،قال رسول اّلِل « :صوم يـوم عرفة يكفر سنـتـْي:

ماضية ومستـقبـلة»( .)2ث نست قبل ب عده ي وم العيد وأَيم التشريق،
وهي أَيم وصفها النب  بن ها« :أَّيم أكل وشرب وذكر َّلل عز

( )1الرتمذي .3585 :
( )2مسلم  ، 1162 :أمحد .22535 :
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وجل»( .)1ففيها شرع اّلِل سبحانه ذبح األضاحي؛ لتكبيه وإقامة

ذكره ،قال ت عاَل( :كذلك سخرها لكم لتكّبوا اَّلل على ما
هداكم وبشر المحسنْي)( .)2وكان الصحابة رضي اّلِل عن هم

ي عمرون ها َبلتكبي .ويشرع التكبي ب عد الصلوات؛ من ظهر أول أَيم
العيد ،إَل فجر الي وم الثالث عشر من ذي احلجة( ،)3وصيغته ما
جاء عن عبد اّلِل بن مسعود رضي اّلِل عنه :أنه كان يكرب ف ي قول:
اّلِل أكب ر ،اّلِل أكب ر ،اّلِل أكب رَ ،ل إله إَل اّلِل ،واّلِل أكب ر ،اّلِل أكب ر
وّلِل احلمد( .)4ف لنحرص على ذكر اّلِل ت عاَل ِف كل أوقاتنا ،وْجيع
أحوالنا ،ولن علم ذلك أب ناءَن وب ناتنا.
هذا وصلوا وسلموا على خي البشر ،وأطيعوا ربكم فيما أمر ،ف قد
قال سبحانه( :إن اَّلل وملِئكته يصلون على النِ َّي أيـها الذين
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما)( .)5اللهم صل وسلم وَبرك

على سيدَن ونبينا ُممد ،وعلى آله وصحبه أْجعي .وارض اللهم
( )1مسلم  ، 1141 :وأبو داود .2813 :
( )2احلج .37 :
( )3املدونة .249/1 :
( )4مصنف ابن أيب شيبة ، )488/1( :وينظر الرسالة َلبن أيب زيد القيواين ص .50 :
( )5األحزاب . 56 :
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عن اللفاء الراشدين :أيب بكر وعمر وعثمان وعلي ،وعن سائر
الصحابة األكرمي.
اللهم رمحتك ن رجو ،وإَيك ندعو ،فأدم علي نا فضلك ،وأسبغ علي نا
نعمك ،وت قبل صلواتنا ،وضاعف حسناتنا ،وَتاوز عن سيئاتنا،
وارفع درجاتناَ ،ي رب العالمي.
اللهم وفق رِئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد لما ُتبه وتـرضاه،

واْشل بتـوفيقك َنِئبه ووِل عهده اْلمْي ،وإخوانه حكام
اإلمارات .اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم وشيوخ
اإلمارات الذين انـتـقلوا إل رضوانك ،وأدخلهم بفضلك فسيح

جناتك .وارحم اللهم ْجيع المسلمي والمسلمات ،والمؤمني
والمؤمنات :األحياء من هم واألموات ،إنك ْسيع قريب ُميب
الدعوات.
اللهم أدم على دولة اإلمارات اْلمان واَلستقرار ،والرخاء

واَلزدهار ،وزدها تـقدما ورفـعة ،وتساُما وُمبة ،وأدم على أهلها
السعادة َّي رب العالمْي.
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اللهم ارحم شهداء الوطن وق وات التحالف األب رار ،وأدخلهم اجلنة
مع األخيار ،واجز أهليهم جزاء الصابرين؛ بكرمك َي أكرم
األكرمي .اللهم انصر ق وات التحالف العريب؛ الذين تالفوا على رد
احلق إَل أصحابه ،واْجع أهل اليمن على كلمة احلق والشرعية،
وأدم عليهم اَلستقرار ،وعلى ب لدان المسلمي ،والعاَل أْجعي.
رب نا آتنا ِف الدن يا حسنة ،وِف اْلخرة حسنة ،وقنا عذاب النار،
وأدخلنا اجلنة مع األب رارَ ،ي عزيز َي غفار.
عباد اَّلل :اذكروا اّلِل العظيم يذكركم ،واشكروه على نعمه يزدكم.
وأقم الصالة.
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 من مسؤولية اْلطيب .1اَللتزام التام َبلطبة املكتوبة وعدم الروج عنها إَل بتصريح مكتوب.
 .2احلضور إَل اجلامع مبكرا .
 .3أن يكون حجم ورقة الطبة صغيا ( ).
 .4مسك العصا .
 .5أن يكون املؤذن ملتزما بلبس البشت ،ومستعدا إللقاء الطبة كبديل ،وإبداء املالحظات
على الطيب إن وجدت.
 . 6التأكد من عمل السماعات الداخلية الالقطة للذان املوحد وأهنا تعمل بشكل جيد أثناء
الطبة.
 .7التأكد من وجود كتاب خطب اجلمعة ِف مكان َبرز (على احلامل).
 .8منع التسول ِف املسجد منعا َبًّت ،ولإلبالغ عن املتسول يرجى اَلتصال برقم
( )800 26 26أو رقم ( )999أو إرسال رسالة نصية على رقم (.)2828
 لطفا :من يرغب أن يكتب خطبة فليسلها مشكورا على فاكس 026211850أو يرسلها على إمييل Khutba@Awqaf.gov.ae
 أضيفت خدمة جديدة لتطوير خطبة اجلمعة على موقع اهليئة www.awqaf.aeوذلك َلقرتاح عناوين جديدة أو إثراء للعناوين املعتمدة أو إبداء الرأي ِف الطب الت ألقيت.
الرؤية :مرجعية إسالمية عاملية وتنمية وقفية مستدامة.
الرسالة :تنمية الوعي الدين ،وتطوير املساجد ،واملراكز القرآنية ،والفتوى الشرعية ،واحلج
والعمرة ،والتنمية الوقفية ،وابتكار منظومات ذكية إلسعاد اجملتمع.
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