اجلمعة  22 :ذو احلجة 1440ه

دولـة اإلمـارات العـربية المتحـدة

الموافق 2019/8/23 :م

اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

ربـنا آتنا في الدنـيا حسنة وفي اْلخرة حسنة
الخطبة اْلولى

احلمد لله رب العالمي ،جعل الدن يا دارا للعاملي ،واجلنة جزاء
للمحسني ،وأشهد أن َل إله إَل الله وحده َل شريك له ،ول
الصاحلي ،وأشهد أن سيدنا ونبي نا ُممدا عبد الله ورسوله ،صلى
الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أْجعي ،وعلى من سار
على دربم إَل ي وم الدين.

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

سبحانه( :وقيل للذين اتـقوا ماذا أنـزل ربكم قالوا خيـرا للذين
أحسنوا في هذه الدنـيا حسنة ولدار اْلخرة خيـر ولنعم دار

المتقين)(.)1

أيـها المصلون :لقد كان أكث ر دعاء يدعو به النِب  أن ي قول:

«اللهم آتنا في الدنـيا حسنة ،وفي اْلخرة حسنة ،وقنا عذاب
النار»( .)2ودعا بثل هذا الدعاء سيدنا موسى عليه السالم ف قال:

( )1النحل . 30 :

( )2مسلم . 2690 :

(واكتب لنا في هذه الدنـيا حسنة وفي اْلخرة)( .)1وبه دعا
المؤمنون رب هم ف قالوا( :ربـنا آتنا في الدنـيا حسنة وفي اْلخرة

حسنة وقنا عذاب النار)( .)2فاستجاب سبحانه هلم ،وأث َن على

دعائهم ،قال ت عاَل( :أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع

الحساب)( .)3أي :هلم نصيب من الدن يا ومن اْلخرة( ،)4وهذا

الدعاء العظيم؛ جامع ِلي ري الدن يا واْلخرة( ،)5ي علمنا به دين نا
احلنيف؛ الت وازن ب ي السعي ف الدن يا ،والعمل لْلخرة ،فإن ب ي ن هما
تالزما وتكامال ،ف على المسلم أن ي غتنم الدن يا؛ ألن ها طريق اجلنة
ف اْلخرة ،كما قال الله عز وجل( :وابـتغ فيما آتاك الله الدار

اْلخرة وَل تـنس نصيبك من الدنـيا)( .)6وأن َل ي غفل عن اْلخرة،

ف يكون كالذين قال الله ت عاَل فيهم( :يـعلمون ظاهرا من الحياة
الدنـيا وهم عن اْلخرة هم غافلون)( .)7وأن يتهد ف اجلمع ب ي
عمل الدن يا وسعي اْلخرة؛ لي نال خي رُها ،وي فوز بسناتما .وقد

( )1األعراف .156 :
( )2البقرة . 201 :

( )3البقرة .202 :
( )4تفسري الطربي  ، )548 /3( :وتفسري الرازي .)338/5( :
( )5تفسري الرازي .)335/5( :
( )6القصص .77 :

( )7الروم .7 :
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ق رن الله ت عاَل ب ي الدن يا واْلخرة ف ث وابه وعطائه ،قال ت عاَل عن
سيدنا إب راهيم عليه السالم( :وآتـيـناه أجره في الدنـيا وإنه في
اْلخرة لمن الصالحين)( .)1وقال عز وجل عن أت باع األنبياء الذين
اجت هدوا ف طاعته وابتغاء مرضاته( :فآتاهم الله ثـواب الدنـيا

وحسن ثـواب اْلخرة والله يحب المحسنين)( .)2أي :أعطاهم
حسنة الدن يا ،وحسنة اْلخرة.
فما هي حسنة الدنـيا؟ وما هي حسنة اْلخرة؟

عباد الله :إن حسنة الدن يا تشمل كل مطلوب دن يوي ،من صحة
وعافية ،ودار رحبة ،ورزق واسع ،وعلم نافع ،وعمل صالح،
ومركب هِنء ،وث ناء ْجيل( ،)3وكل ما ي رغب فيه اإلنسان من

طيبات احلياة الدن يا ،قال الله سبحانه( :قل من حرم زينة الله
التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في

الحياة الدنـيا خالصة يـوم القيامة)( .)4ومن حسنة الدن يا؛ أن
يعيش اإلنسان فيها عيشة كرية ،وحياة طيبة سعيدة ،قال الله
( )1العنكبوت . 27 :
( )2آل عمران . 148 :
( )3تفسري ابن كثري . 558/1 :
( )4األعراف . 32 :

3

ت عاَل( :من عمل صالحا من ذكر أو أنـثى وهو مؤمن فـلنحييـنه
حياة طيبة ولنجزيـنـهم أجرهم بأحسن ما كانوا يـعملون)(.)1
وي نال المرء حسنة الدن يا؛ بالعمل احلسن فيها ،قال الله ت عاَل:

(وأحسن كما أحسن الله إليك وَل تـبغ الفساد في اْلرض)(.)2
فالدن يا تطيب بطاعة الله ت عاَل فيها ،واجتهاد الناس ف إعمارها،
والسعي ف ازدهارها ،وبكل خري ي بذلونه فيها.
أيـها المؤمنون :إن حسنة اْلخرة هي اجلنة ،فمن دخلها ف قد نال

ْجيع احلسنات( ،)3قال الله سبحانه( :فمن زحزح عن النار
وأدخل الجنة فـقد فاز)( .)4واجلنة من الغيب الذي أخب ر الله
ورسوله عنه ،واإليان با واجب ،والتصديق با جاء عن ها ف رض،

قال الله ت عاَل( :جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه
كان وعده مأتيا)( .)5أي :كائنا َل ُمالة( .)6فالمؤمن ف اجلنة

ملد ،وله فيها نعيم َل ي ن فد ،كل ما اشت هاه فيها من نعيم يده،
( )1النحل .97 :
( )2القصص .77 :

( )3تفسري الطربي .)206/4( :

( )4آل عمران . 185 :
( )5مرمي .61:
( )6تفسري ابن كثري .246/5 :
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وكل ما طلبه يدركه ،قال رسول الله « :قال الله :أعددت

لعبادي الصالحين ما َل عين رأت ،وَل أذن سمعْ ،وَل خطر
على قـلب بشر ،فاقـرءوا إن شئتم قـول الله( :فَل تـعلم نـفس

ما أخفي لهم من قـرة أعين جزاء بما كانوا يـعملون)( .)1وكل ما
ف اجلنة من عطاء ونعيم؛ َل يشبه شيئا ما ف الدن يا ،إَل ف اْسه
وشكله( ،)2فإن الله ت عاَل وصف نعيم أهل اجلنة ف قال( :كلما
رزقوا منـها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقـنا من قـبل وأتوا به

متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون)(.)3

وما ي ناله المؤمن ف اجلنة؛ أن الله ت عاَل يمع شله بالمؤمني من
أهله وذريته ،وتدخل المالئكة ت هنئه برضوان الله عليه ،ف ي غمره

الفرح والسرور ،قال الله سبحانه( :جنات عدن يدخلونـها ومن
صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والمَلئكة يدخلون عليهم

من كل باب* سَلم عليكم بما صبـرتم فنعم عقبى الدار)(.)4
وأعلى من ذلك كله؛ أن يالس المؤمن فيها رسول الله ،
( )1متفق عليه  ،واْلية من سورة السجدة . 17 :
( )2تفسري الطربي .)391/1( :
( )3البقرة .25 :
( )4الرعد . 24 - 23 :
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وي لتقي بالنبيي والصديقي ،والشهداء والصاحلي( ،وحسن أولئك

رفيقا)( .)1وكل تلك احلسنات الِت يدها المؤمن ف اجلنة؛ تضفي

على وجهه ضياء ونورا ،ي قول الله عز وجل( :وجوه يـومئذ ناضرة*

إلى ربـها ناظرة)( .)2فاللهم آتنا حسنة الدن يا ،وحسنة اْلخرة،
ووف قنا ْجيعا لطاعتك ،وطاعة رسولك ُممد  ،وطاعة من أمرت نا
بطاعته عمال بقولك( :يا أيـها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا
الرسول وأولي اْلمر منكم)(.)3

ن فعِن الله وإياكم بالقرآن العظيم ،وبسنة نبيه الكرمي صلى الله عليه وسلم.
أقول ق ول هذا وأست غفر الله ل ولكم ،فاست غفروه إنه هو الغفور الرحيم.

( )1النساء . 69 :
( )2القيامة .23 - 22 :
( )3النساء . 59 :
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الخطبة الثانية
احلمد لله رب العالمي ،وأشهد أن َل إله إَل الله وحده َل شريك
له ،وأشهد أن سيدنا ونبي نا ُممدا عبد الله ورسوله ،صلى الله
وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أْجعي ،وعلى من تبعهم
بإحسان إَل ي وم الدين.
أوصيكم عباد الله ون فسي بت قوى الله رب العالمي.
أيـها المسلمون :إن أعظم حسنات اجلنة؛ أن يوز المؤمن رضا
ربه العظيم ،ويسعد بالنظر إَل وجهه الكرمي ،فأهل اجلنة إذا
دخلوها؛ ْسعوا صوتا مهيبا جليال ي نادي ،ف ي لتفتون إليه ،وي قبلون
عليه ،ف يخاطب هم رب هم جل جالله؛ وي قول هلم« :تريدون شيئا
أزيدكم؟ فـيـقولون :ألم تـبـيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة،

وتـنجنا من النار؟ قال :فـيكشف الحجاب ،فما أعطوا شيئا
أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل»ُ .ث تال رسول الله 

(للذين أحسنوا الحسنى وزيادة)( .)1تلك اجلنة الِت أعدها الله

ت عاَل لمن آمن با ،وسعى هلا سعي ها ،قال سبحانه( :ومن أراد
( )1مسلم  ، 279 :واْلية من سورة يونس .26 :
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اْلخرة وسعى لها سعيـها وهو مؤمن فأولئك كان سعيـهم

مشكورا)( .)1ومنازل الناس ف اْلخرة؛ تكون على قدر أعماهلم
ف الدن يا()2؛ قال النِب « :أهل المعروف في الدنـيا؛ هم أهل

المعروف في اْلخرة»( .)3ف ليجتهد اإلنسان للفوز بسنة الدن يا
وحسنة اْلخرة.
هذا وصلوا وسلموا على خري البشر ،وأطيعوا ربكم فيما أمر ،ف قد
قال سبحانه( :إن الله ومَلئكته يصلون على النبي يا أيـها الذين
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما)( .)4اللهم صل وسلم وبارك

على سيدنا ونبي نا ُممد ،وعلى آله وصحبه أْجعي .وارض اللهم
عن اِللفاء الراشدين :أِب بكر وعمر وعثمان وعلي ،وعن سائر
الصحابة األكرمي .اللهم رْحتك ن رجو ،وإياك ندعو ،فأدم علي نا
فضلك ،وأسبغ علي نا نعمك ،وت قبل صلواتنا ،وضاعف حسناتنا،
وَتاوز عن سيئاتنا ،وارفع درجاتنا ،يا رب العالمي .اللهم وفق

رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد لما تحبه وتـرضاه ،واشمل
( )1اإلسراء .19 :

( )2فيض القدير .)2/4( :
( )3البخاري ف األدب املفرد . 22 :
( )4األحزاب . 56 :
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بتـوفيقك نائبه وولي عهده اْلمين ،وإخوانه حكام اإلمارات.

اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم وشيوخ اإلمارات الذين

انـتـقلوا إلى 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 ،وتسامحا ومحبة ،وأدم على أهلها السعادة يا رب

العالمين .اللهم ارحم شهداء الوطن وق وات التحالف األب رار،
وأدخلهم اجلنة مع األخيار ،واجز أهليهم جزاء الصابرين؛ بكرمك
يا أكرم األكرمي .اللهم انصر ق وات التحالف العرِب؛ الذين َتالفوا
على رد احلق إَل أصحابه ،وأدم اَلستقرار على ب لدان المسلمي،
والعاَل أْجعي .رب نا آتنا ف الدن يا حسنة ،وف اْلخرة حسنة ،وقنا
عذاب النار ،وأدخلنا اجلنة مع األب رار ،يا عزيز يا غفار.

عباد الله :اذكروا الله العظيم يذكركم ،واشكروه على نعمه يزدكم.
وأقم الصالة.
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 من مسؤولية الخطيب .1اَللتزام التام باِلطبة املكتوبة وعدم اِلروج عنها إَل بتصريح مكتوب.
 .2احلضور إَل اجلامع مبكرا .
 .3أن يكون حجم ورقة اِلطبة صغريا ( ).
 .4مسك العصا .
 .5أن يكون املؤذن ملتزما بلبس البشت ،ومستعدا إللقاء اِلطبة كبديل ،وإبداء املالحظات
على اِلطيب إن وجدت.
 . 6التأكد من عمل السماعات الداخلية الالقطة لألذان املوحد وأهنا تعمل بشكل جيد أثناء
اِلطبة.
 .7التأكد من وجود كتاب خطب اجلمعة ف مكان بارز (على احلامل).
 .8منع التسول ف املسجد منعا باتا ،ولإلبالغ عن املتسول يرجى اَلتصال برقم
( )800 26 26أو رقم ( )999أو إرسال رسالة نصية على رقم (.)2828
 لطفا :من يرغب أن يكتب خطبة فلريسلها مشكورا على فاكس 026211850أو يرسلها على إييل 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 اِلطب الِت ألقيت.
الرؤية :مرجعية إسالمية عاملية وتنمية وقفية مستدامة.
الرسالة :تنمية الوعي الديِن ،وتطوير املساجد ،واملراكز القرآنية ،والفتوى الشرعية ،واحلج
والعمرة ،والتنمية الوقفية ،وابتكار منظومات ذكية إلسعاد اجملتمع.
 مركز الفتوى الرْسي بالدولة باللغات (العربية ،واإلجنليزية ،واألوردو)800 24 22
لإلجابة على األسئلة الشرعية وقسم الرد على النساء
من الثامنة صباحا حىت الثامنة مساء عدا أيام العطل الرْسية
2535
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