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دولة اإلمارات العربية المتحدة

الموافق2019/1/25 :م

اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

مراف قة النبي  في الجنة
الخطبة الول

اْلمد لله الذي أرسل سيدنا ُممدا رْحة للعالمي ،ورفع درجته ف
عليي ،وجعل له رفـقاء من المؤمني ،وأشهد أن َل إله إَل الله
وحده َل شريك له ،وأشهد أن سيدنا ونبيـنا ُممدا عبد الله
ورسوله ،فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبيـنا ُممد ،وعلى
آله وصحبه أمجعي ،وعلى من تبعهم بإحسان إىل يـوم الدين.

أما ب عد :فأوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله ،قال سبحانه
وتـعاىل (:يا أي ها الذين آمنوا ات قوا الله وآمنوا برسوله ي ؤتكم

كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به وي غفر لكم والله
غفور رحيم)(.)1

أي ها المسلمون :إن دخول اجلنة غاية كل مؤمن ومؤمنة ،ومطلب
كل مسلم ومسلمة ،وذلك هو الفالح المبي ،والفوز العظيم ،قال
الله تـبارك وتـعاىل (:أصحاب الجنة هم الفائزون)( .)2وأعلى الناس

( )1اْلديد . 28 :
( )2اْلشر . 20 :

منزلة ف اجلنة األنبياء والمرسلون عليهم السالم ،وأوهلم سيدنا
ونبيـنا ُممد  ،فإنه ف أعلى درجات اجلنة ،قال عليه الصالة
والسالم «:سلوا الله لي الوسيلة» .قالوا :يا رسول الله وما
الوسيلة؟ قال «:أعل درجة في الجنة ،ل ي نالها إل رجل واحد،

أرجو أن أكون أنا هو»( .)1وصحبة النِب  ف اجلنة أعظم
صحبة ،ومرافـقته فيها أعلى رتـبة ،إليـها يسعى المجتهدون،
وألجلها يـعمل العاملون ،فكيف نكون من رف قاء نبي نا محمد 

في الجنة ؟
إن من أهم أسباب مرافـقة النِب  ومالسته ف اجلنة :تـعزيز ُمبته
 ف القلب ،فـعن أنس بن مالك رضي الله عنه :أن رجال سأل
النِب  :مت الساعة يا رسول الله؟ قال  «: ما أعددت

لها؟» .قال :ما أعددت هلا من كثي صالة وَل صوم وَل صدقة،
ولكّن أحب الله ورسوله .قال  «: أنت مع من أحببت»(.)2

قال أنس رضي الله عنه :فما فرحنا بشيء بـعد اإلسالم فـرحنا
( )1الرتمذي . 3612 :
( )2متفق عليه .
2

بقول النِب  «: إنك مع من أحببت»( .)1والمحبة الصادقة
لرسول الله  هي الت تدفع لطاعته ،ولزوم أخالقه وهديه،
وتـعظيم مقامه وقدره ،والعمل با جاء به ،فـقد أتى ثـوبان رضي الله
عنه إىل النِب  فـقال :يا رسول الله والله إنك ألحب إل من
نـفسي ،وإنك ألحب إل من أهلي ،وأحب إل من ولدي ،وإّن
ألكون ف البـيت فأذكرك ،فما أصب حت آتيك فأنظر إليك ،وإذا
ذكرت موت وموتك؛ عرفت أنك إذا دخلت اجلنة رفعت مع
النبيي ،وإّن إذا دخلت اجلنة خشيت أن َل أراك .فـلم يـرد عليه
النِب  حت نـزل جبيل عليه السالم ِبذه الية (:ومن يطع الله

والرسول فأولئك مع الذين أن عم الله عليهم من النبيين
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا)(.)2

أي ها المؤمنون :ومن أسباب مرافـقة النِب  ف اجلنة :تقيق أركان

اإلسالم ،فـقد جاء رجل إىل النِب  فـقال :يا رسول الله ،شهدت
أن َل إله إَل الله ،وأنك رسول الله ،وصليت اْلمس ،وأديت زكاة

مال ،وصمت شهر رمضان .فـقال النِب  «: من مات عل
( )1أْحد . 13717 :
( )2الطباّن ف املعجم األوسط  ، 150/1والية من سورة النساء . 69 :
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هذا؛ كان مع النبيين والصديقين والشهداء ي وم القيامة هكذا -

ونصب أصبـعيه -ما لم ي عق والديه»( .)1فمن أدى ما أوجبه الله
تـعاىل عليه ،وكان بارا بوالديه؛ نال مرافـقة النِب  ف اجلنة.
والصالة من أعظم أركان اإلسالم ،فمن حافظ على فـرائضها،
وأكثـر من نـوافلها؛ كان من رفـقاء النِب  ف اجلنة ،فـعن ربيعة بن
كعب األسلمي رضي الله عنه قال :كنت أبيت عند رسول الله

 فأتـيته بوضوئه وحاجته ،فـقال ل «:سل» .فـقلت :أسألك
مرافـقتك ف اجلنة .أي :أسألك أن أكون قريبا منك ،متمتـعا بالنظر
إليك ،حت َل أفارقك( .)2فـقال  «: أوغي ر ذلك؟» .قـلت :هو

ذاك .قال «:فأعني عل ن فسك بكث رة السجود»(.)3

عباد الله :إن المرء إذا تلى بكارم األخالق ،وتلق بأحاسنها؛

كان من أحب الناس إىل رسول الله  ،وأقـرِبم منه ملسا ف
اجلنة ،فـعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنـهما :أنه َسع
النِب  يـقول  «:أل أخبركم بأحبكم إلي ،وأق ربكم مني مجلسا

( )1أْحد . 24478 :
( )2دليل الفاْلي لطرق رياض الصاْلي (.)392/1
( )3مسلم . 489 :
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ي وم القيامة؟» .فسكت القوم ،فأعادها مرتـي أو ثالثا ،قال القوم:

نـعم يا رسول الله .فـقال  «: أحسنكم خلقا»( .)1وذلك لما
للخالق من أثر كبي ف اْلفاظ على تاسك المجتمع وتالْحه،
وتـعزيز المودة والمحبة بـي أفـراده.
ومن أسباب مرافـقة النِب  ف اجلنة :العناية بالبـنات ،واإلحسان
إىل األخوات ،فـعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال :قال رسول
الله  «: من عال اب نت ين أو أخت ين أو ثلث أخوات حت يبن
-أي يـتـزوجن -أو يموت عن هن ،كنت أنا وهو كهات ين» .وأشار

بأصبـعيه السبابة والوسطى( .)2أي :من قام على شؤوِنن بالنـفقة
والتـربية وَنوِها؛ جاء يـوم القيامة مع الرسول  ف اجلنة( .)3وف
ذلك بـيان فضل اإلحسان إىل البـنات واألخوات ،والقيام بسائر
أمورهن(.)4

أي ها المحسنون :إن من أوسع أبـواب اْلي ،وأعظم أنـواع التكافل،

وأَسى مراتب التـعاون الت يـنال ِبا المرء مرافـقة النِب  ف
( )1البخاري ف األدب املفرد  ، 272 :وأْحد . 6906 :
( )2أْحد .12498 :
( )3شرح النووي على مسلم (.)180/16
( )4شرح النووي على مسلم .469/8 :
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اجلنة :كفالة اليتيم ،وتكون بالقيام بأمره ،ورعاية مصاْله،
واْلفاظ على أمواله ،قال رسول الله  «: أنا وكافل اليتيم
في الجنة كهات ين» .وأشار بأصبـعيه السبابة والوسطى(.)1

فاللهم ارزقـنا مرافـقة نبيـنا  ف اجلنة ،ووفـقنا لطاعتك أمجعي،
وطاعة رسولك ُممد األمي  وطاعة من أمرتـنا بطاعته عمال

بقولك (:يا أي ها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي
المر منكم)(.)2

نـفعّن الله وإياكم بالقرآن العظيم،
وبسنة نبيه الكرمي صلى الله عليه وسلم.
أقول قـول هذا وأستـغفر الله ل ولكم،
فاستـغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

( )1البخاري  ، 5304 :والرتمذي  1918 :واللفظ له.
( )2النساء .59 :
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الخطبة الثانية
اْلمد لله رب العالمي ،وأشهد أن َل إله إَل الله وحده َل شريك
له ،ول الصاْلي ،وأشهد أن سيدنا ونبيـنا ُممدا عبد الله ورسوله،
فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبيـنا ُممد ،وعلى آله
وأصحابه أمجعي ،وعلى التابعي هلم بإحسان إىل يـوم الدين.
أوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله عز وجل.
أي ها المصلون :إن المؤمن يتهد ف األعمال الت يـنال ِبا مرافـقة

النِب  ف اجلنة ،ث يسأل الله تـعاىل أن يـبـلغه هذه المنزلة
العظيمة؛ اقتداء بأصحاب رسول الله  ،فـعن عبد الله بن

مسعود رضي الله عنه :أنه قام يصلي ويدعو ،فـقال له النِب 
«:اسأل ت عطه» .فـقال :اللهم إّن أسألك إميانا َل يـرتد ،ونعيما َل
يـنـفد ،ومرافـقة ُممد  ف أعلى جنة اْللد(.)1

ومن أكثـر من الصالة على النِب  كان رفيقه ف اجلنة ،فصلوا
وسلموا على من أمرُت بالصالة والسالم عليه ،قال رسول الله 

 «:أكثروا علي من الصلة في كل ي وم جمعة ،فإن صلة أمتي
( )1أْحد .4428 :
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ت عرض علي في كل ي وم جمعة ،فمن كان أكث رهم علي صلة

كان أق رب هم مني منزلة»( .)1اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا
ونبيـنا ُممد ،وعلى آله وصحبه أمجعي .وارض اللهم عن اْللفاء
الراشدين :أِب بكر وعمر وعثمان وعلي ،وعن سائر الصحابة
األكرمي .اللهم زدنا إميانا ويقينا ،وعونا وتـوفيقا ،وُمبة وتالْحا،
واغفر لنا ولبائنا وأمهاتنا ،وبارك ف أوَلدنا ،وأدم السعادة ف بـيوتنا
ووطننا ،واجعلنا بارين بآبائنا ،واصلي ألرحامنا .اللهم وفق رئيس

الدولة ،الشيخ خليفة بن زايد لكل خير ،واحفظه بحفظك
وعنايتك ،ووفق اللهم نائبه وولي عهده المين لما تحبه

وت رضاه ،وأيد إخوانه حكام اإلمارات .اللهم اغفر للمسلمي
والمسلمات والمؤمني والمؤمنات :األحياء منـهم واألموات ،اللهم
ارحم الشيخ زايد ،والشيخ مكتوم ،وشيوخ اإلمارات الذين

ان ت قلوا إل رحمتك ،اللهم ارحمهم رحمة واسعة من عندك،

وأدخلهم الجنة ي ت ن عمون فيها بغير حساب .وأدخل اللهم ف
عفوك وغفرانك ورْحتك آباءنا وأمهاتنا ومجيع أرحامنا ومن له حق
( )1البيهقي ف السنن الكبى  ، 249/3 :وشعب اإلميان . 110/3
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عليـنا .اللهم احفظ لدولة اإلمارات استقرارها ورخاءها ،وبارك

في خي راتها ،وزدها فضل ونعما ،وحضارة وعلما ،وب هجة
وجمال ،ومحبة وتسامحا ،وأدم علي ها السعادة والمان يا رب

العالمين .اللهم ارحم شهداء الوطن وقـوات التحالف األبـرار،
واجز خيـر اجلزاء أمهات الشهداء وآباءهم وزوجاِتم وأهليهم
مجيعا ،اللهم انصر قـوات التحالف العرِب ،الذين تالفوا على رد
اْلق إىل أصحابه .اللهم احفظهم بفظك ،وأنزل عليهم نصرك،
اللهم وفق أهل اليمن إىل كل خي ،وامجعهم على كلمة اْلق
والشرعية ،وارزقـهم الرخاء يا أكرم األكرمي.
اللهم انشر اَلستقرار والسالم ف بـلدان المسلمي والعاَ أمجعي.
اللهم اسقنا الغيث وَل َتعلنا من القانطي ،اللهم أغثـنا ،اللهم
أغثـنا ،اللهم أغثـنا غيثا مغيثا هنيئا واسعا شامال ،اللهم اسقنا من
بـركات السماء ،وأنبت لنا من بـركات األرض .ربـنا آتنا ف الدنـيا
حسنة وف الخرة حسنة وقنا عذاب النار ،وأدخلنا اجلنة مع األبـرار
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 باْلطبة املكتوبة وعدم اْلروج عنها إَل بتصريح مكتوب.
 .2اْلضور إىل اجلامع مبكرا .
 .3أن يكون حجم ورقة اْلطبة صغيا ( ).
 .4مسك العصا .
 .5أن يكون املؤذن ملتزما بلبس البشت ،ومستعدا إللقاء اْلطبة كبديل ،وإبداء
املالحظات على اْلطيب إن وجدت.
 . 6التأكد من عمل السماعات الداخلية الالقطة للذان املوحد وأِنا تعمل بشكل
جيد أثناء اْلطبة.
 .7التأكد من وجود كتاب خطب اجلمعة ف مكان بارز (على اْلامل).
 .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 فليسلها مشكورا على فاكس026211850
أو 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 اْلطب الت ألقيت.
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