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الْحَمْدُ لَِّلهِ الَّذِي َأرْسَلَ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا َرحْ َمةً لِ ْلعَالَمِنيََ ،ورَفَ َع
نيَ ،وجَعَلَ َلهُ رَُفقَاءَ مِنَ الْمُ ْؤمِنِنيَ ،وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ
َد َرجََتهُ فِي عِِّلِّي َ
اللهُ َوحْ َدهُ لَا َشرِيكَ َلهُ ،وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ
إِلَّا َّ
اللهِ َورَسُوُلهُ ،فَاللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَا ِركْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ،
َّ
وَعَلَى آِلهِ وَصَحِْبهِ َأجْ َمعِنيَ ،وَعَلَى مَنْ تَِبعَهُمْ ِبِإ ْحسَانٍ إِلَى يَوْمِ
الدِّينِ.
حانَ ُه
اللهِ ،قَالَ ُسْب َ
اللهِ وََن ْفسِي بَِتقْوَى َّ
فَأُوصِيكُمْ عِبَادَ َّ
َوَتعَالَى( :
()1

( )1احلديد . 28 :

1

ِإ َّن ُد ُخو َل الْجََّن ِة َغايَ ُة ُك ِّل ُم ْؤ ِم ٍن َومُ ْؤمَِنةٍ،
ني ،وَالْ َف ْو ُز
سِل ٍم َو ُمسْلِ َمةٍَ ،و َذِلكَ ُه َو الْ َفَلاحُ الْ ُمِب ُ
َو َم ْطَلبُ ُك ِّل ُم ْ
الْ َع ِظيمُ ،قَالَ اللَّ ُه تَبَا َركَ َوَتعَالَى:

(َ )1وَأ ْعَلى النَّاسِ َمْن ِزَل ًة فِي الْجَنَّةِ اْلَأْنِبَياءُ َوالْ ُم ْر َسُلو َن
عَلَيْهِمُ السَّلَامَُ ،وَأ َّوُل ُه ْم سَيِّدُنَا وَنَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ َ ،فِإَّن ُه ِفي
َأ ْعَلى دَ َر َجاتِ الْجََّنةِ ،قَالَ عَلَْيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ« :
» .قَالُوا:

اللهَِ ،ومَا الْوَسِيَلةُ؟ قَالَ« :
يَا َرسُولَ َّ

حَب ٍةَ ،و ُم َرافَ َقُت ُه
صْ
حَب ُة النَّبِيِّ  فِي الْجَنَّةِ َأ ْع َظ ُم ُ
صْ
(َ )2و ُ
جَت ِه ُدونَ ،وَِلَأ ْجِل َها يَ ْع َم ُل
س َعى الْ ُم ْ
ِفيهَا َأ ْعَلى رُْتَب ٍةِ ،إَلْي َها يَ ْ
الْ َعامُِلونَ،



سِت ِه فِي الْجََّن ِة
جالَ َ
ِإ َّن مِنْ أَهَمِّ أَسْبَابِ ُمرَاَف َقةِ النَّبِيِّ َ و ُم َ
ضيَ اللَّ ُه عَْنهُ:
ك َر ِ
ب ،فَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِ ٍ
حَّبِت ِه ِ في الْ َق ْل ِ
َت ْع ِزي َز َم َ
( )1احلشر . 20 :
( )2الترمذي . 3612 :
2

اللهِ؟ قَالَ : 
أَنَّ َرجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ  :مَتَى السَّا َعةُ يَا رَسُو َل َّ
» .قَالَ :مَا أَعْ َددْتُ لَهَا مِنْ كَِثريِ صَلَا ٍة وَلَا صَ ْو ٍم
«
اللهَ َورَسُوَلهُ .قَالَ « :أَْنتَ مَعَ مَنْ
وَلَا صَدََقةٍ ،وََلكِنِّي ُأحِبُّ َّ
ضيَ اللَّ ُه عَْنهُ :فَمَا َف ِرحْنَا ِبشَ ْي ٍء َبعْدَ
َأحْبَْبتَ»( .)1قَالَ أَنَسٌ َر ِ
الْإِسْلَا ِم َف َرحَنَا ِبقَوْلِ النَّبِ ِّي :

«

»(.)2

اللهِ ؛ ِه َي الَِّتي تَ ْدَف ُع ِل َطاعَِت ِه،
حَّب ُة الصَّادَِق ُة ِلرَسُولِ َّ
َوالْ َم َ
وَُلزُومِ َأ ْخَلاِقهِ َوهَدِْيهَِ ،وَت ْع ِظيمِ َمقَا ِمهِ وََق ْد ِرهِ ،وَالْ َع َم ِل ِب َما جَاءَ ِب ِه،
ضيَ اللَّ ُه عَْنهُ إِلَى النَّبِيِّ َ فقَالَ :يَا رَسُولَ
َفقَدْ أَتَى َث ْوَبانُ َر ِ
ك َلَأحَبُّ إِلَيَّ مِنْ َن ْفسِي ،وَإِنَّكَ َلَأحَبُّ إِلَيَّ مِنْ
َاللهِ إِنَّ َ
اللهِ ،و َّ
َّ
أَهْلِي ،وََأحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَلَدِي ،وَإِنِّي َلأَكُونُ فِي الْبَْيتِ فََأ ْذ ُك ُركَ،
فَمَا َأصِْبرُ حَتَّى آتِيَكَ فَأَنْ ُظرَ إِلَيْكَ ،وَِإذَا َذ َكرْتُ مَوْتِي ومَوَْتكَ؛
ك ِإذَا َدخَ ْلتَ الْجََّنةَ رُِف ْعتَ مَعَ النَّبِيِّنيَ ،وَإِنِّي ِإذَا َدخَلْتُ
َعرَ ْفتُ أَنَّ َ
الْجََّنةَ َخشِيتُ أَنْ لَا َأرَاكَ .فَلَمْ َيرُدَّ عَلَْيهِ النَّبِيُّ  حَتَّى َنزَلَ
( )1متفق عليه .
( )2أمحد . 13717 :
3

جِْبرِيلُ عَلَْيهِ السَّلَامُ بِهَ ِذهِ الْآَيةِ( :
)(.)1
ح ِقي ُق
َو ِم ْن َأ ْسَبابِ ُم َرافَ َق ِة النَّبِيِّ  فِي الْجََّنةَِ :ت ْ
اللهِ،
َأ ْر َكانِ الِْإ ْسَلامَِ ،ف َق ْد جَاءَ َرجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ  فَقَالَ :يَا رَسُولَ َّ
اللهَِ ،وصَلَّْيتُ الْخَمْسَ،
اللهُ ،وَأَنَّكَ رَسُولُ َّ
شَهِدْتُ أَنْ لَا إَِلهَ إِلَّا َّ
وَأَدَّْيتُ َزكَاةَ مَالِيَ ،وصُ ْمتُ شَ ْهرَ َرمَضَانََ .فقَالَ النَّبِيُّ « :
»(.)2
صبَ ُأصُْبعَْيهِ-
وَنَ َاللهُ َتعَالَى َعَلْي ِهَ ،و َكانَ َبارًّا بِ َوالِ َدْي ِه؛ َنالَ
َف َم ْن َأ َّدى مَا أَ ْو َجَب ُه َّ
ُمرَاَف َقةَ النَّبِيِّ  فِي الْجََّنةِ.
ض َها،
ظ َعَلى فَ َرائِ ِ
َوالصَّلَاةُ مِنْ َأ ْع َظ ِم َأ ْركَانِ اْلإِسْلَامِ ،فَ َم ْن َحافَ َ
َوَأ ْكَث َر ِم ْن َن َوافِِل َها؛ كَانَ ِم ْن ُرَف َقاءِ النَّبِيِّ  فِي الْجََّنةَِ ،ف َع ْن رَبِي َعةَ
( )1الطرباين يف املعجم األوسط  ، 150/1واآلية من سورة النساء . 69 :
( )2أمحد . 24478 :
4

ضيَ اللَّ ُه عَْنهُ قَالَ :كُنْتُ أَبِيتُ عِنْدَ رَسُولِ
بْنِ َك ْعبٍ الْأَسْلَمِيِّ رَ ِ
اللهِ  ،فَأَتَيُْتهُ بِوَضُوِئهِ َوحَاجَِتهَِ ،فقَالَ لِيَ .» «:فقُ ْلتُ:
َّ
ك،
ي :أَسْأَلُكَ َأ ْن َأ ُكونَ َق ِريبًا مِْن َ
أَسْأَلُكَ ُمرَاَفقَتَكَ فِي الْجََّنةَِ .أ ْ

ك(َ .)1فقَالَ « : 
كَ ،حَّتى لَا أَُفارَِق َ
ُمَت َمِّت ًعا ِبالَّن َظ ِر ِإَلْي َ
«

» .قُ ْلتُ :هُوَ ذَاكَ .قَالَ:
»(.)2

خَّل َق
ق ،وََت َ
حَّلى بِ َمكَارِمِ الَْأخْلَا ِ
ِإ َّن الْ َم ْر َء ِإ َذا تَ َ
اللهِ َ ،وَأ ْق َرِب ِه ْم ِمْن ُه
ب النَّاسِ ِإَلى رَسُولِ َّ
ِبَأ َحاسِِن َها؛ َكانَ ِم ْن َأ َح ِّ
اللهُ
ضيَ َّ
اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْ َعاصِ َر ِ
سا فِي الْجََّنةَِ ،فعَنْ عَبْدِ َّ
جِل ً
َم ْ
عَنْهُمَا :أََّنهُ سَمِعَ النَّبِ َّي َ يقُولُ:
مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاًثا ،قَالَ اْلقَ ْومُ:

ت الْقَ ْومُ ،فَأَعَادَهَا
َفسَ َك َ
اللهَِ .فقَالَ :
َنعَمْ يَا رَسُولَ َّ

ك ِل َما لِ ْلَأ ْخَلاقِ ِم ْن َأَث ٍر َكِب ٍري ِفي
(َ .)3و َذِل َ

( )1دليل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني (.)392/1
( )2مسلم . 489 :
( )3البخاري يف األدب املفرد  ، 272 :وأمحد . 6906 :
5

َوَت ْع ِزيزِ الْ َم َو َّد ِة

ك الْمُجْتَمَعِ َوَتَلاحُ ِم ِه،
ح َفاظِ َعَلى تَ َماسُ ِ
الْ ِ
حَّبةِ بَيْنَ أَ ْفرَا ِدهِ.
َوالْ َم َ
َومِنْ أَسْبَابِ ُمرَاَف َقةِ النَّبِيِّ  فِي الْجََّنةِ اْلعِنَاَيةُ بِالَْبَناتِ،
ضيَ اللَّ ُه عَنْهُ قَالَ:
سانُ ِإَلى الَْأ َخ َواتِ ،فَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ َر ِ
َوالِْإ ْح َ
اللهِ « :
قَالَ رَسُولُ َّ
يَبِنَّ

َوجْنَ-
-أَيْ يََتز َّ

ي :مَنْ قَا َم
وَأَشَارَ بُِأصُْبعَْيهِ السَّبَّاَبةِ وَالْوُسْطَى(َ .)1أ ْ
َالترْبَِيةِ وَنَحْوِهِمَا؛ جَاءَ يَ ْومَ اْلقِيَا َمةِ َم َع
عَلَى شُؤُونِهِنَّ بِالَّن َف َق ِة و َّ
ضلِ اْلِإ ْحسَانِ إِلَى
الرَّ ُسولِ  فِي الْجََّنةِ(َ .)2وِفي ذَلِكَ بَيَانُ َف ْ
الْبَنَاتِ وَالَْأخَوَاتِ ،وَالْ ِقَيامِ ِبسَاِئرِ ُأمُورِ ِه َّن(.)3
ب الْخَْيرِ ،وََأ ْع َظ ِم َأْن َوا ِ
ع
ِإ َّن ِم ْن أَوْسَعِ أَبْوَا ِ
ب َّالتعَاوُنِ الَِّتي يََنالُ ِب َها الْ َم ْر ُء ُمرَاَف َقةَ
َّالتكَافُلَِ ،وَأ ْس َمى مَ َراتِ ِ
ِي  فِي الْجََّنةِ َك َفالَ َة الْيَتِيمَِ ،وتَكُونُ بِاْل ِقَيامِ ِبَأ ْم ِر ِه،
النَّب ِّ
( )1أمحد .12498 :
( )2شرح النووي على مسلم (.)180/16
( )3شرح النووي على مسلم .469/8 :

6

اللهِ « :
ظ َعَلى َأ ْم َوالِ ِه ،قَالَ رَسُولُ َّ
ح َفا ِ
ح ِهَ ،والْ ِ
صالِ ِ
َو ِر َعايَ ِة َم َ
».

وَأَشَارَ بُِأصُْبعَْيهِ السَّبَّاَبةِ

وَالْوُسْطَى(.)1
فَاللَّهُمَّ ا ْر ُز ْقَنا مُ َرافَ َق َة َنِبِّيَنا  فِي الْجََّنةِ ،وَوَِّفقْنَا لِطَاعَتِكَ أَجْ َمعِنيَ،
وَطَا َعةِ رَسُولِكَ مُحَمَّدٍ الَْأمِنيِ  ،وَطَاعَةِ مَنْ َأ َمرْتَنَا بِطَاعَِتهِ َع َمًلا
ك(:
ِب َق ْوِل َ

()2

نَفَ َعنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمَِ ،وِبسُنَّةِ َنبِيِّهِ اْلكَرِميِ صَلَّى اللَّهُ عََليْهِ وَسَلَّمَ.
أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَ ْستَغْفِرُ اللَّ َه لِي وََلكُمْ ،فَا ْستَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

( )1البخاري  ، 5304 :والترمذي  1918 :واللفظ له.
( )2النساء . 59 :
7

اللهُ َوحْ َدهُ لَا َشرِي َ
ك
الْحَمْدُ لَِّلهِ رَبِّ اْلعَالَمِنيَ ،وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا َّ
اللهِ
ني ،وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ َّ
ح َ
َلهَُ ،وِل ُّي الصَّالِ ِ
َورَسُوُلهَُ ،فاللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَا ِركْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ،
وَعَلَى آِلهِ وَأَصْحَاِبهِ أَجْ َمعِنيَ ،وَعَلَى التَّابِعِنيَ َلهُمْ ِبِإ ْحسَانٍ إِلَى
يَ ْومِ الدِّينِ.
اللهِ عَزَّ َوجَلَّ.
اللهِ وََنفْسِي بَِتقْوَى َّ
أُوصِيكُمْ عِبَادَ َّ
جَت ِه ُد ِفي الَْأ ْع َمالِ الَِّتي يََنالُ ِب َها
ِإ َّن الْ ُم ْؤ ِم َن َي ْ
اللهَ تَعَالَى َأ ْن ُيَبِّل َغ ُه َه ِذ ِه
سَأ ُل َّ
ُمرَاَف َقةَ النَّبِيِّ  فِي الْجََّنةُِ ،ث َّم َي ْ
حابِ رَسُولِ اللَّهِ َ ،فعَنْ عَبْدِ الَّلهِ
صَ
الْ َمْن ِزَل َة الْ َع ِظيمَ َة؛ اقِْت َداءً ِبَأ ْ

ضيَ اللَّ ُه عَْنهَُ :أَّن ُه قَامَ يُصَلِّي َويَدْعُوَ ،فقَالَ َل ُه النَّبِ ُّي
سعُودٍ َر ِ
بْنِ َم ْ
«: 

»َ .فقَالَ :اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ ِإميَانًا َلا َيرْتَدُّ،

وََنعِيمًا َلا يَْنفَدَُ ،و ُمرَاَف َقةَ مُحَمَّدٍ ِ في أَعَلَى جَنَّ ِة الْخُلْدِ(.)1

( )1أمحد .4428 :
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َو َم ْن َأ ْكَث َر ِم َن الصََّلاةِ َعَلى النَّبِيِّ ؛ َكانَ َرِفيقَ ُه فِي الْجَنَّ ِة،

َفصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى مَنْ ُأ ِمرْتُمْ بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَْيهِ ،قَالَ رَسُولُ

َّاللهِ «: 
()1

»

اللَّهُمَّ صَلِّ َوسَلِّمْ

وَبَا ِركْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ،وَعَلَى آلِهِ َوصَحِْبهِ أَجْ َمعِنيَ.
وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الْخَُلفَاءِ الرَّاشِدِينَ :أَبِي بَ ْك ٍر وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ
وَعَلِيٍّ ،وَعَنْ سَاِئرِ الصَّحَاَبةِ الَْأ ْك َرمِنيَ.
حَّب ًة َوَتَلاحُ ًما ،وَا ْغ ِفرْ
اللَّهُمَّ ِزدْنَا ِإميَانًا َوَي ِقينًا ،وَعَوًْنا وََت ْوِفيقًا ،وَ َم َ
لَنَا َوِلآبَائِنَا َوأُمَّهَاتِنَاَ ،وَبارِ ْك ِفي أَ ْوَلادَِنا ،وََأ ِد ِم السَّ َعادَ َة ِفي بُُيوتَِنا
ني ِلَأ ْر َحامَِنا.
َو َو َطِنَنا ،وَاجْ َع ْلَنا بَارِّينَ ِبآبَائَِنا ،وَاصِِل َ

( )1البيهقي يف السنن الكربى  ، 249/3 :وشعب اإلميان . 110/3
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اللَّهُمَّ ا ْغ ِفرْ لِلْ ُمسْلِمِنيَ وَالْ ُمسْلِمَاتِ وَالْمُ ْؤمِنِنيَ وَالْمُ ْؤمِنَاتِ :الْأَحْيَاءِ
مِنْهُمْ وَالَْأمْوَاتِ،
،
ك َو َرحْمَتِكَ آبَاءَنَا
ُم فِي َعفْ ِوكَ وَ ُغ ْفرَانِ َ
 .وََأ ْدخِلِ اللَّه َّ
َق عَلَيْنَا.
وَأُمَّهَاتِنَا ،وَجَمِيعَ َأ ْرحَامِنَاَ ،ومَنْ َلهُ ح ٌّ

.
اللَّهُمَّ ا ْرحَمْ شُهَدَاءَ الْوَطَنِ وَقُوَّاتِ التَّحَاُلفِ الْأَْبرَارَ ،وَا ْجزِ خَيْرَ
جزَاءِ أُمَّهَاتِ الشُّهَدَاءِ وَآبَاءَهُمْ َوزَ ْوجَاتِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ جَمِيعًا،
الْ َ
صرْ قُوَّاتِ التَّحَاُلفِ اْل َعرَبِيِّ ،الَّذِينَ تَحَاَلفُوا عَلَى رَدِّ الْحَقِّ
اللَّهُمَّ انْ ُ
ص َركَ،
حفْظِكَ ،وَأَْنزِ ْل عَلَيْهِمْ نَ ْ
إِلَى َأصْحَاِبهِ .اللَّهُمَّ ا ْحفَظْهُمْ بِ ِ
10

اللَّهُمَّ وَفِّقْ أَهْلَ الْيَمَنِ إِلَى كُلِّ خَْيرٍ ،وَاجْ َمعْهُ ْم عَلَى كَلِ َمةِ الْحَقِّ
الرخَاءَ يَا َأ ْك َرمَ الَْأ ْكرَمِنيَ.
َالشرْعَِّيةِ ،وَا ْرزُقْهُمُ َّ
و َّ
شرِ االِسِْت ْقرَارَ وَالسَّلَامَ فِي بُلْدَانِ الْ ُمسْلِمِنيَ وَاْلعَالَمِ
اللَّهُمَّ اْن ُ
َأجْ َمعِنيَ.
جعَلْنَا مِنَ اْلقَانِطِنيَ ،اللَّهُمَّ أَغِثْنَا ،اللَّهُمَّ
اللَّهُمَّ ا ْسقِنَا اْلغَْيثَ وَلَا تَ ْ
أَغِثْنَا ،اللَّهُمَّ أَغِثْنَا غَيْثًا مُغِيثًا هَنِيئًا وَا ِسعًا شَامِلًا ،اللَّهُمَّ ا ْسقِنَا مِنْ
َب َركَاتِ السَّمَاءِ ،وَأَنِْبتْ لَنَا مِنْ َب َركَاتِ الْأَرْضِ.
رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسََنةً وَفِي الْآ ِخ َرةِ َحسَنَةً َوقِنَا عَذَابَ النَّارِ،
وََأ ْدخِلْنَا الْجََّن َة مَ َع الْأَبْرَارِ يَا َعزِيزُ يَا غَفَّارُ.
ا ْذ ُكرُوا اللَّهَ اْلعَظِيمَ يَ ْذ ُكرْكُمْ ،وَاشْكرُوهُ عَلَى ِنعَ ِمهِ
َي ِز ْدكُمْ .وَأَقِمِ الصَّلَاةَ
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 .1االلتزام التام باخلطبة املكتوبة وعدم اخلروج عنها إال بتصريح مكتوب.
 .2احلضور إىل اجلامع مبكرًا .
 .3أن يكون حجم ورقة اخلطبة صغرياً ( ).
 .4مسك العصا .
 . 5أن يكون املؤذن ملتزمًا بلبس البشت ،ومستعدا إللقاء اخلطبة كبديل ،وإبداء املالحظات على
اخلطيب إن وجدت.
 .6التأكد من عمل السماعات الداخلية الالقطة لألذان املوحد وأهنا تعمل بشكل جيد أثناء اخلطبة.
 .7التأكد من وجود كتاب خطب اجلمعة يف مكان بارز (على احلامل).
 . 8منع التسول يف املسجد منعاً باتًّا ،ولإلبالغ عن املتسول يرجى االتصال برقم ()800 26 26
أو رقم ( )999أو إرسال رسالة نصية على رقم (.)2828
 لطفًا :من يرغب أن يكتب خطبة فلريسلها مشكورا على فاكس 026211850أو يرسلها على إمييل
 www.awqaf.aeوذلك
 أضيفت خدمة جديدة لتطوير خطبة اجلمعة على موقع اهليئةالقتراح عناوين جديدة أو إثراء للعناوين املعتمدة أو إبداء الرأي يف اخلطب اليت ألقيت.
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الرؤية :مرجعية إسالمية عاملية وتنمية وقفية مستدامة.
الرسالة :تنمية الوعي الديين ،وتطوير املساجد ،واملراكز القرآنية ،والفتوى الشرعية ،واحلج والعمرة،
والتنمية الوقفية ،وابتكار منظومات ذكية إلسعاد اجملتمع.
 مركز الفتوى الرمسي 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 الرمسية
 خدمة الفتوى عرب الرسائل النصية  smsعلى الرقم12
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