اجلمعة 23 :ذو القعدة 1440ه

دولـة اإلمـارات العـربية املتحـدة

اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

املوافق2019/7/26 :م

َي عبادي

اْلطبة الوى

اْلمد لِل ذي العزة واجلالل ،والعظمة والكمال ،وأشهد أن ل إله
إل الِل وحده ل شِكَ له ،الكبري المت عال ،وأشهد أن سيدَن ونبي نا
ُممدا عبد الِل ورسوله ،صلى الِل وسلم وَبرك عليه وعلى آله
وصحبه أجعي ،وعلى من تبعهم بحسان إل ك وم الدكن.
أما بـعد :فأوصيكم عباد الِل ون فسي بت قوى الِل ت عال ،ف قد قال

سبحانهَ( :ي أيـها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من

قـبلكم لعلكم تـتـقون)(.)1

عباد اَّلل :قال النِب « :قال اَّلل تـبارك وتـعاىَ :ي عبادي؛ إّن
حرمت الظلم على نـفسي ،وجعلته بـيـنكم ُمرما؛ فَل تظالمواَ .ي

عبادي؛ كلكم ضال إَّل من هديـته ،فاستـهدوّن أهدكمَ .ي عبادي؛

كلكم جائع إَّل من أطعمته ،فاستطعموّن أطعمكمَ .ي عبادي؛

كلكم عار إَّل من كسوته ،فاستكسوّن أكسكمَ .ي عبادي؛ إنكم
( )1البقِة .21 :

ُتطئون ِبلليل والنـهار ،وأَن أغفر الذنوب َجيعا ،فاستـغفروّن أغفر

لكمَ .ي عبادي؛ إنكم لن تـبـلغوا ضري فـتضروّن ،ولن تـبـلغوا نـفعي
فـتـنـفعوّنَ .ي عبادي؛ لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم؛ كانوا
على أتـقى قـلب رجل واحد منكم؛ ما زاد ذلك ِف ملكي شيـئاَ .ي
عبادي؛ لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم؛ كانوا على أفجر
قـلب رجل واحد؛ ما نـقص ذلك من ملكي شيـئاَ .ي عبادي؛ لو أن
أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم؛ قاموا ِف صعيد واحد فسألوّن،

فأعطيت كل إنسان مسألته؛ ما نـقص ذلك ِما عندي إَّل كما

يـنـقص المخيط إذا أدخل البحرَ .ي عبادي؛ إَّنا هي أعمالكم
أحصيها لكمُ ،ث أوفيكم إَيها ،فمن وجد خيـرا فـليحمد اَّلل ،ومن

وجد غيـر ذلك فَل يـلومن إَّل نـفسه»(.)1

عباد اَّلل :إن هذا اْلدكث فيه من المهابة واجلالل ما جعل أحد

التابعي( )2إذا حدث به جثا على ركب ت يه؛ ت عظيما لِل عز وجل،
وإذعاَن لقوله وندائه ،ف قد َندى سبحانه عباده نداء جليال عظيما،
يث هم فيه على العدل فيما ب ي ن هم ،وتقيق اإلنصاف ف معامالتم،
( )1مسلم .2577 :
( )2هو أبو إدركس اْلولن.
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فأخب ِهم أنه جل جالله حِم الظلم على ن فسه()1؛ ف هو عز وجل

القائل( :إن اَّلل َّل يظلم مثـقال ذرة)( .)2وقال سبحانه( :وما ربك

بظَلم للعبيد)( .)3وقد حِم سبحانه الظلم على عباده ،ون هاهم

أن كظلم ب عضهم ب عضا()4؛ تكيدا على حفظ حقوق الناس ،قال

رسول الِل « :اتـقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يـوم
القيامة»( .)5أي :ككون ظلمات على صاحبه؛ ك وم كسعى نور

المؤمني ب ي أكدكهم وِبْياِنم( .)6ف لن ِاجع أن فسنا لن تأكد أن نا ل
نظلم أحدا؛ لتسود المحبة ب ي ن نا ،وت ت عزز الثقة ف ت عامالتنا.
عباد اَّلل :لقد أمَِن رب نا جل جالله أن نسأله اهلداكة؛ فإن ها من

الِحن ،وهو اهلادي سبحانه ،قال عز وجل( :من يـهد اَّلل فـهو

المهتد)( .)7وعلى اإلنسان أن كسلَ سبيل اهلداكة؛ لي هدكه الِل عز
وجل ،قال ت عال( :والذين اهتدوا زادهم هدى وآَتهم

تـقواهم)( .)8أي :والذكن قصدوا اهلداكة وف قهم الِل هلا ،وث ب ت هم
( )1املعلم بفوائد مسلم . )290/3( :
( )2النساء . 40 :
( )3فصلت . 46 :
( )4جامع العلوم واْلكم . )36/2( :
( )5متفق عليه .
( )6شِح النووي على مسلم . )134/16( :
( )7الكهف .17 :
(ُ )8ممد . 17 :
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علي ها ،وزادهم من ها( .)1وَنن ندعوه سبحانه ف كل ركعة ف ن قول:

(اهدَن الصراط المستقيم)( .)2فمن وجد اهلداكة ف ليحمد الِل عز
وجل علي ها ،كما ف عل أصحاب اجلنة ،قال الِل ت عال حكاكة
عن هم( :وقالوا اْلمد َّلل الذي هداَن ِلذا وما كنا لنـهتدي لوَّل أن

هداَن اَّلل)(.)3

عباد اَّلل :إن الِل عز وجل هو الِزاق ذو القوة المتي ،القائل

سبحانه( :وما من دابة ِف الر إَّل على اَّلل رزقـها)( .)4وهو
الذي يث عباده على أن كسألوه الِزق من الطعام والشِاب وغري

ذلَ ،كما قال سبحانه على لسان إب ِاهيم عليه السالم( :فابـتـغوا
عند اَّلل الرزق واعبدوه واشكروا له إليه تـرجعون)( .)5وقال ت عال

حكاكة عنه عليه السالم( :والذي هو يطعمِن ويسقي)( .)6وكان

من دعاء النِب « :اللهم إّن أسألك رزقا طيبا»( .)7فالِل
سبحانه هو الذي كطعمنا وكسقينا ،وك نعم علي نا وككسوَن ،وعلى
( )1تفسري ابن كثري . )315/7( :
( )2الفاتة . 6 :
( )3األعِاف . 43 :
( )4هود . 6 :
( )5العنكبوت . 17 :
( )6الشعِاء . 79 :
( )7ابن ماجه  ، 925 :والطربان ف املعجم الصغري  ، 36/2والكبري . 305/23
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اإلنسان أن يخذ ِبسباب الِزق ،فإن الت وكل على الِل ت عال من
اليقي ،واألخذ َبألسباب من هدي النبيي؛ عليهم السالم أجعي.
وف هذا اْلدكث ك نادي الِل ت عال عباده الذكن ُيطئون َبلليل
والن هار ،وكدعوهم إل الت وبة والستغفار ،وك بشِهم ِبنه ك غفِ
الذنوب جيعا ،لئال ك قنط أحد من رحة ربه لكبري ذنبه ،ول لعظيم
وزره( ،)1قال سبحانه( :قل َي عبادي الذين أسرفوا على أنـفسهم

َّل تـقنطوا من رْحة اَّلل إن اَّلل يـغفر الذنوب َجيعا إنه هو الغفور
الرحيم)( .)2فإن الغفور اسم من أساء الِل اْلسن ،قال ت عال

لسيدَن ُممد ( :نـبئ عبادي أّن أَن الغفور الرحيم)( .)3وقال

رسول الِل « :قال اَّللَ :ي ابن آدم؛ إنك ما دعوتِن ورجوتِن؛
غفرت لك على ما كان فيك وَّل أِبلَ .ي ابن آدم؛ لو بـلغت

ذنوبك عنان السماء ُث استـغفرتِن؛ غفرت لك وَّل أِبلَ .ي ابن
آدم؛ إنك لو أتـيـتِن بقراب الر خطاَيُ ،ث لقيتِن َّل تشرك ب

شيـئا؛ لتـيـتك بقراِبا مغفرة»(.)4
( )1اإلفصاح عن معان الصحاح .)187/2( :
( )2الزمِ . 53 :
( )3اْلجِ . 49 :
( )4التمذي . 3540 :
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فاللهم اجعلنا ِبمِك عاملي ،ولنداءاتَ مستجيبي ،ووفقنا
لطاعتَ أجعي ،وطاعة رسولَ ُممد األمي  وطاعة من أمِت نا
بطاعته َي رب العالمي؛ عمال بقولََ( :ي أيـها الذين آمنوا
أطيعوا اَّلل وأطيعوا الرسول وأول المر منكم)(.)1

ن فعِن الِل وإَيكم َبلقِآن العظيم ،وبسنة نبيه الكِمي صلى الِل عليه وسلم.
أقول ق وِل هذا وأست غفِ الِل ِل ولكم ،فاست غفِوه إنه هو الغفور الِحيم.

( )1النساء . 59 :
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اْلطبة الثانية
اْلمد لِل العزكز اْلكيم ،الب ِ الِحيم ،وأشهد أن ل إله إل الِل وحده
ل شِكَ له ،وأشهد أن سيدَن ونبي نا ُممدا عبد الِل ورسوله ،صلى
الِل وسلم وَبرك عليه وعلى آله وصحبه أجعي ،وعلى من تبعهم
بحسان إل ك وم الدكن.
أوصيكم عباد الِل ون فسي بت قوى الِل رب العالمي.
أيـها المصلون :لقد َندى الِل عز وجل عباده نداء كِم وإحسان،
وجود وامتنان ،ف قال ت عال ف اْلدكث القدسيَ« :ي عبادي؛ لو
أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم؛ قاموا ِف صعيد واحد

فسألوّن ،فأعطيت كل إنسان مسألته؛ ما نـقص ذلك ِما عندي
إَّل كما يـنـقص المخيط إذا أدخل البحر»( .)1وف هذا ت نبيه

للخلق على أن كسألوا الِل ت عال من واسع فضله ،وعظيم ما عنده؛

فإن خزائنه ل ت ن فد أبدا( .)2قال عز وجل( :وإن من شيء إَّل
عندَن خزائنه)( .)3وقال سبحانه( :وَّلل خزائن السموات

( )1مسلم . 2577 :
( )2اإلفصاح عن معان الصحاح ( ، )188/2وجامع العلوم واْلكم .)48/2( :
( )3اْلجِ . 21 :
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والر )( .)1وب عد أن رغب الِل ت عال عباده ف ف يض كِمه؛
ذكِهم بعدله؛ كي يتهدوا ف طاعته ،ف ناداهم سبحانه ف اْلدكث

القدسي قائالَ« :ي عبادي إَّنا هي أعمالكم أحصيها لكم» .كما

قال عز وجل ف كتابه العزكز( :فمن يـعمل مثـقال ذرة خيـرا يـره*
ومن يـعمل مثـقال ذرة شرا يـره)(.)2
هذا وصلوا وسلموا على خري البشِ ،وأطيعوا ربكم فيما أمِ ،ف قد

قال سبحانه( :إن اَّلل ومَلئكته يصلون على النب َي أيـها الذين
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما)(.)3

اللهم صل وسلم وَبرك على سيدَن ونبينا ُممد ،وعلى آله وصحبه
أجعي .وارض اللهم عن اْللفاء الِاشدكن :أِب بكِ وعمِ وعثمان
وعلي ،وعن سائِ الصحابة األكِمي.
اللهم رحتَ ن ِجو ،وإَيك ندعو ،فأدم علي نا فضلَ ،وأسبغ علي نا
نعمَ ،وت قبل صلواتنا ،وضاعف حسناتنا ،وَتاوز عن سيئاتنا،
وارفع درجاتناَ ،ي رب العالمي.
( )1املنافقون .7 :
( )2الزلزلة . 8 - 7 :
( )3األحزاب . 56 :
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اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد لما ُتبه وتـرضاه،

واْشل بتـوفيقك َنئبه وول عهده المي ،وإخوانه حكام

اإلمارات .اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم وشيوخ
اإلمارات الذين انـتـقلوا إى رضوانك ،وأدخلهم بفضلك فسيح

جناتك .وارحم اللهم جيع المسلمي والمسلمات ،والمؤمني
والمؤمنات :األحياء من هم واألموات ،إنَ سيع قِكب ُميب
الدعوات.
اللهم أدم على دولة اإلمارات المان واَّلستقرار ،والرخاء

واَّلزدهار ،وزدها تـقدما ورفـعة ،وتساُما وُمبة ،وأدم على أهلها

السعادة َي رب العالمي.
اللهم إَن نسألَ من اْلري كله؛ عاجله وآجله ،ما علمنا منه وما ل
ن علم ،ون عوذ بَ من الشِ كله؛ عاجله وآجله ،ما علمنا منه وما ل
ن علم ،اللهم إَن نسألَ من خري ما سألَ عبدك ونبيَ ُممد ،
ون عوذ بَ من شِ ما عاذ به عبدك ونبيَ ُممد  ،ونسألَ
اجلنة وما ق ِب إلي ها من ق ول وعمل ،ون عوذ بَ من النار وما ق ِب
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إلي ها من ق ول وعمل ،ونسألَ أن َتعل عاقبة كل قضاء قضي ته لنا
رشدا.
اللهم إَن نست هدكَ فاهدَن ،ونست غفِك فاغفِ لنا ،ونست ِزقَ
فارزق نا.
اللهم ارحم شهداء الوطن وق وات التحالف األب رار ،وأدخلهم اْلنة
مع األخيار ،واجز أهليهم جزاء الصابرين؛ بكرمك يا أكرم
األكرمني .اللهم انصر ق وات التحالف العرِب؛ الذين َتالفوا على
رد اْلق إَل أصحابه ،واْجع أهل اليمن على كلمة اْلق والشرعية،
وأدم عليهم اِلستقرار ،وعلى ب لدان المسلمني ،والعاَل أْجعني.
رب نا آتنا ِف الدن يا حسنة ،وِف اْلخرة حسنة ،وقنا عذاب النار،
وأدخلنا اْلنة مع األب رار ،يا عزيز يا غفار.
عباد اَّلل :اذكروا الله العظيم يذكركم ،واشكروه على نعمه يزدكم.
وأقم الصَلة.
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 من مسؤولية اْلطيب .1اللتزام التام َبْلطبة املكتوبة وعدم اْلِوج عنها إل بتصِكح مكتوب.
 .2اْلضور إل اجلامع مبكِا .
 .3أن ككون حجم ورقة اْلطبة صغريا ( ).
 .4مسَ العصا .
 .5أن ككون املؤذن ملتزما بلبس البشت ،ومستعدا إللقاء اْلطبة كبدكل ،وإبداء املالحظات
على اْلطيب إن وجدت.
 . 6التأكد من عمل السماعات الداخلية الالقطة لألذان املوحد وأِنا تعمل بشكل جيد أثناء
اْلطبة.
 .7التأكد من وجود كتاب خطب اجلمعة ف مكان َبرز (على اْلامل).
 .8منع التسول ف املسجد منعا َبًّت ،ولإلبالغ عن املتسول كِجى التصال بِقم
( )800 26 26أو رقم ( )999أو إرسال رسالة نصية على رقم (.)2828
 لطفا :من كِغب أن ككتب خطبة فلريسلها مشكورا على فاكس 026211850أو كِسلها على إْييل Khutba@Awqaf.gov.ae
 أضيفت خدمة جدكدة لتطوكِ خطبة اجلمعة على موقع اهليئة www.awqaf.aeوذلَ لقتاح عناوكن جدكدة أو إثِاء للعناوكن املعتمدة أو إبداء الِأي ف اْلطب اليت ألقيت.
الِؤكة :مِجعية إسالمية عاملية وتنمية وقفية مستدامة.
الِسالة :تنمية الوعي الدكِن ،وتطوكِ املساجد ،واملِاكز القِآنية ،والفتوى الشِعية ،واْلج
والعمِة ،والتنمية الوقفية ،وابتكار منظومات ذكية إلسعاد اجملتمع.
 مِكز الفتوى الِسي َبلدولة َبللغات (العِبية ،واإلجنليزكة ،واألوردو)800 24 22
لإلجابة على األسئلة الشِعية وقسم الِد على النساء
من الثامنة صباحا حىت الثامنة مساء عدا أَيم العطل الِسية
2535
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