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اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

السعادة في القرآن
الخطبة الول

اْلمد لله الذي يسر لنا السعادة وأسباب ها ،وأشهد أن ل إله إل
الله وحده ل شريك له ،وأشهد أن سيدنا ونبي نا ُممدا عبد الله
ورسوله ،فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أْجعي،
وعلى من تبع هديه بإحسان إَل ي وم الدين.

أما بـعد :فأوصيكم عباد الله ون فسي بت قوى الله ،قال ت عاَل( :قل

يا عباد الذين آمنوا اتـقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنـيا

حسنة)(.)1

أيـها المؤمنون :قال الله ت عاَل( :طه* ما أنـزلنا عليك القرآن

لتشق )( .)2أي :ما أن زلناه إل لتسعد به ،فالقرآن الكرمي من أعظم
أسباب السعادة ،وهو السبيل إَل ن يل كل ف وز( .)3قال ابن عباس
رضي الله عن هما :ضمن الله لمن ق رأ القرآن وات بع ما فيه؛ أن
( )1الزمر.10 :
( )2طه.2 ،1 :
( )3تفسري القرطيب.)168/11( :

ي هتدي ويسعد( .)1قال عز وجل( :فمن اتـبع هداي فَل يضل وَل

يشق )( .)2وإّنا يسعد وي هنأ ،ويعيش ف طمأنينة غامرة ،ف الدن يا
والخرة ،قال سبحانه( :أَل بذكر الله تطمئن القلوب)(.)3

عباد الله :لقد ب ي لنا القرآن الكرمي أن بر الوالدين من أب واب
السعادة ،قال ت عاَل حكاية عن سيدنا عيسى ابن مرمي عليهما
السالم( :وبـرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا)( .)4قال ب عض

العلماء :ل َتد البار إل سعيدا( .)5يد الت وفيق حليفه حيثما حل،
والي ر معه أي نما ن زل ،ويظفر برضا الله ت عاَل ف الدن يا والخرة،

قال رسول الله « :رضا الله في رضا الوالدين»(.)6

فاللهم وف قنا لب والدينا ،وأسعدنا ف دن يانا وآخرتنا.
أقول ق وِل هذا وأست غفر الله ِل ولكم،
فاست غفروه إنه هو الغفور الرحيم.
( )1تفسري الطبي.)191/16( :
( )2طه.123 :
( )3الرعد.28 :
( )4مرمي.32 :
( )5تفسري الطبي ،)21/7( :وتفسري الرازي.)536/21( :

( )6البيهقي ف شعب اإلميان (.)7830
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الخطبة الثانية
اْلمد لله رب العالمي ،والصالة والسالم على نبي نا ُممد ،وعلى
آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسان إَل ي وم الدين.
عباد الله :إن الدعاء من أسباب السعادة المذكورة ف القرآن

الكرمي ،فمن داوم على الدعاء؛ كان من السعداء ،ي قول الله عز

وجل حكاية عن سيدنا زكريا عليه السالم( :ولم أكن بدعائك
رب شقيا)( .)1أي :أجد ف دعائي لك يا رب سعادت ،ألنك َل

ُتيب دعائي ق بل ،إذ كنت أدعوك ف حاجِت إليك( .)2ف لم أعهد
منك إل اإلجابة( .)3ف لنجتهد ف العمل بأسباب السعادة ،من
تالوة للقرآن ،وبر بالوالدين وصلة للرحام ،وت وجه إَل المجيب
بالدعاء ،فما أسعدك أي ها المؤمن وأنت تطلب حاجتك؛ رافعا
أكف الضراعة إَل الله الكرمي.
فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبي نا ُممد ،وعلى آله
وصحبه أْجعي .اللهم أدم عل دولة اإلمارات خيـرها وهناءها،
( )1مرمي.4 :
( )2تفسري الطبي.)455/15( :
( )3تفسري ابن كثري .)188 /5(:
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وتـقدمها ورفـعتـها ،ورخاءها وازدهارها ،وانشر السعادة بـين أهلها ،أنت

ربـها ووليـها .اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد ونائبه وولي
عهده المين ،وإخوانه حكام اإلمارات؛ لما تحبه وتـرضاه .اللهم ارحم
الشيخ زايد والشيخ مكتوم ،وشيوخ اإلمارات الذين انـتـقلوا إل
رحمتك ،وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك .وارحم شهداء الوطن

وأجزل مثوبـتـهم ،وارفع في الجنة درجتـهم.

اللهم ارحم المؤمني والمؤمنات :األحياء من هم واألموات.
اللهم ارفع عنا وعن العالمي الوباء ،واشف المصابي ِبذا الداء،

وعافنا بفضلك من كل داء ،يا ُميب الدعاء.
اللهم اسقنا الغيث ول َتعلنا من القانطي ،اللهم أغث نا ،اللهم
أغث نا ،اللهم أغث نا.
رب نا آتنا ف الدن يا حسنة ،وف الخرة حسنة ،وقنا عذاب النار.
عباد الله :اذكروا الله العظيم؛ يذكركم ،وأقم الصالة.
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

