دولــة اإلمـارات العـربية المتحـدة

اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

اجلمعة 11 :رمضان 1442ه
الموافق2021/4/23 :م

أخَلق الصائم
اْلمد لله رب العالمي ،جعل الصيام ت هذيبا ألخالق الصائمي،
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:

(وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات واْلرض
أعدت للمتقين)( .)1أيـها المؤمنون :قال جابر بن عبد الله رضي

الله عن هما :إذا صمت ف ليصم َسعك وبصرك ولسانك ،ودع عنك
أذى الناس ،وليكن عليك وقار وسكينة ي وم صيامك ،ول َتعل
ي وم فطرك وصومك سواء( .)2ففي هذا األثر؛ حث جلميع
الصائمي ،على أن ي تحلوا باألخالق الفاضلة ،والسلوكيات
اْلميدة ،ف ت نطق ألسنت هم باْلْي ،وت عمل جوارحهم بالِب ،وي ن زهوا
صيامهم عن كل ما يبط أجره ،أو ي قلل ث وابه ،فالصائم ي قضي
( )1آل عمران.133 :
( )2شعب اإلميان.3374:

ن هاره ف َاعة جليلة ،وي قوم بعبادة عظيمة ،ف عليه أن يكون قدوة
ف اجلمع ب ي َاعة الرحن وعبادته ،وحسن اْللق ف ت عامله مع
غْيه ،فالصيام ت زكية للن فوس ،وت هذيب للخالق ،وهذا من معان

ق وله ت عاَل( :يا أيـها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب
على الذين من قـبلكم لعلكم تـتـقون)( .)1إن الصيام عباد الله

مدرسة للعبادة ،والقيم األخالقية واإلنسانية ،ن ت علم فيها المحافظة
على الصالة ،وتالوة القرآن ،واإلخالص ف العمل ،والتسامح وق ول
الكلمة الطيبة ،والصب ر ف الت عامل مع الناس ،والشعور باْلخرين،
خاصة ذوي األرحام ،وغي رها من القيم ،الِت تقق معن الصيام،
وي فوز صاحب ها بكامل األجر ،الذي وعد الله ت عاَل به الصائمي،
ف قال ف اْلديث القدسي« :كل عمل ابن آدم له إَّل الصيام،

فإنه لي ،وأنا أجزي به»( .)2أي :أت وَل اجلزاء عليه بن فسي،
وأضاعف لصاحبه األجر با أحب .فاللهم ت قبل صيامنا وقيامنا،
وأجزل ث واب نا ،وضاعف حسناتنا.
أقول ق وِل هذا وأست غفر الله ِل ولكم ،فاست غفروه إنه هو الغفور الرحيم.
( )1البقرة.183 :
( )2متفق عليه.
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الخطبة الثانية
اْلمد لله رب العالمي ،والصالة والسالم على نبي نا ُممد قدوة
الصائمي ،وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسان إَل ي وم
الدين.

عباد الله :إن من األخالق الِت حث نا علي ها اإلسالم ،وت تأكد ف

شهر رمضان؛ القتصاد وَتنب اإلسراف؛ عمال بقوله ت عاَل:

(وكلوا واشربوا وَّل تسرفوا إنه َّل يحب المسرفين)( .)1وف شهر
رمضان تكث ر اْلي رات ،وت زداد الب ركات ،ومن واجب الصائم أن
يافظ على نعم ربه ،ف يعد من الطعام على قدر حاجته ،وي تجنب
اإلسراف .هذا ،وصلوا وسلموا على سيدنا ونبي نا ُممد ،اللهم صل
وسلم عليه وعلى آله وصحبه أْجعي .اللهم أدم على دولة اإلمارات
خيـرها وهناءها ،وتـقدمها ورفـعتـها ،ورخاءها وازدهارها ،وانشر السعادة
بـين أهلها ،أنت ربـها ووليـها.
اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد ونائبه وولي عهده
اْلمين ،وإخوانه حكام اإلمارات؛ لما تحبه وتـرضاه.
( )1األعراف.31 :
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اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم ،وشيوخ اإلمارات الذين
انـتـقلوا إلى 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 اْلخرة حسنة ،وقنا عذاب النار.
عباد الله :اذكروا الله العظيم؛ يذكركم ،وأقم الصالة.

من مسؤولية الخطيب:
 أن ل تتجاوز مدة األذان الثان دقيقة واحدة. أن ل تتجاوز اْلطبة والصالة عشر دقائق. التأكد من عمل السماعات ف الباحات اْلارجية للمسجد خاصة ف الركوع والسجود. -التنبيه على املصلي باللتزام بالتباعد ولبس الكمامات.
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