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 دولــة اإلمـارات العـربية املتحـدة
 

 

 هـ 1441رجب  11اجلمعة: 
               وقافواألاهليئة العامة للشؤون اإلسالمية 

 
 م6/3/2020املوافق:

 (1)اْلِوقَايَُة َخْْيٌ ِمَن اْلِعََلجِ 
 وَل اْْلُْطَبُة اْلُ 

ُد ّلِلَهَ  َمح َهُد َأنح َل ، انَ دَ بح األحَ  ةَ حه صَ ا بَ نَ يـح لَ عَ  نه ي مَ ذَ اله اْلح  اّلِلهُ  َإَلَه َإله َوَأشح
َهُد وَ  ،نُ ححَ الره  يمُ حَ الره  ، فَاللهُهمه مَ َنَ  األحَ َل إَ  َرُسولُهُ ا َسيَ َدََن َونَبيـهَنا ُمَُمهد  َأنه َأشح

َوَعَلى َمنح تََبَعُهمح ، امَ رَ كَ الح  هَ بَ حح صَ َوَعَلى آلََه وَ  هَ َصلَ  َوَسلَ مح َوََبرَكح َعَليح 
َساٍن.  ِبََحح

َة َوََتَاَم َحقه تـَُقاتََه،  ِعَباَد اّللَِّ َفاتـهُقوا اّلِلهَ  :َأمَّا بـَْعدُ  أَُلوُه َدَواَم الصَ حه َواسح
ُعو رَبههُ   اّلِلهَ  َرُسولُ فـََقدح َكاَن الحَعاَفَيَة،  : َقاَئال   ُكله َغَداةٍ   َعزه َوَجله يَدح

اللَُّهمَّ َعاِفِِن ِف َبَدِن، اللَُّهمَّ َعاِفِِن ِف ََسِْعي، اللَُّهمَّ َعاِفِِن ِف »
َوَعاَفيَـتُـَها؛ َمَن النَ َعَم الهَِت  انَ دَ بح األحَ  ةُ حه صَ . فَ (2)«ِإَلَّ أَْنتَ َبَصِري، ََل ِإَلهَ 

ُ تـََعاَل َمنه  َها، َوَذَلَك  اّلِله َفاَظ َعَليـح َنا َِبَا، َوأَوحَجَب اْلَح  يبَ الَ سَ أَ  اذَ تَ َ َبَ َعَليـح
ٌ َمنح ، ةَ يه ح َ الص َ  ةَ ايَ قَ وَ الح   م َ هَ أَ  نح مَ وَ ، َقنحطَاَر َعاَلجٍ َفَإنه َدرحَهَم َوَقايٍَة؛ َخْيح
 ،وءَ ضُ وُ الح لََنا  َعزه َوَجله  اّلِلهُ  عَ رَ شَ  دح قَ فَـ ، ةُ افَ ظَ النه ؛ ةَ يه ح َ الص َ  ةَ ايَ قَ وَ الح  يبَ الَ سَ أَ 
أَيُـَّها  يَ : )تـََعاَل  قَاَل اّلِلهُ ا، هَ تَ يه هَ َ أَ وَ  ةَ افَ ظَ النه  ةَ ورَ رُ  ضَ َف  يغٌ لَ بَ  سٌ رح دَ  وَ هُ وَ 

الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَل الصَََّلِة فَاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوأَْيِدَيُكْم ِإَل 
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َفَفي . (3)(َوَأْرُجَلُكْم ِإَل اْلَكْعَبْيِ اْلَمَراِفِق َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم 
يََة الحَكرميَةَ  ََتََط رَبُـَّنا َهَذَه اْلح َلَعَباَدٍة َعَظيَمٍة؛ َهَي  ةَ افَ ظَ النه  ُسبحَحانَهُ ؛ اشح

َلٍم َأنح الصهاَلُة،   هُ افَ رَ طح أَ  وءَ ضُ وُ الح َف  لَ سَ غح يَـ فََأوحَجَب َعَلى ُكلَ  ُمسح
 ةَ افَ ظَ النه  انَ مَ ضَ ؛ لَ اتٍ ره مَ  ثَ اَل ثَ  كَ لَ ذَ  َسنُّ يُ وَ  ،ثَ وُّ لَ لتـه لَ  ة  ضَ رح عُ  رَ ثَـ كح األحَ 
 دح قَ وَ ا، يف  ظَ نَ  هَ تَ اَل ى صَ لَ عَ  لَ بَ قح يُـ وَ ا، ر  اهَ طَ  هَ وئَ ضُ وُ  نح مَ  جَ رُ خح يَ ، فَـ ةَ لَ امَ كَ الح 
 .هَ تَ يَ افَ عَ  ابَ بَ سح بََ  ذَ خَ أَ 
 لَ بح قَـ  هَ تَ يح  بَـ َف  وءَ ضُ وُ الح  نَ مَ  مَ لَ سح مُ لح لَ   النهَبُّ  هُ نه ا سَ مَ  ؛ةَ افَ ظَ النه  قُ ق َ ا يَُ َمه وَ 

، بـَْيِتِه َفَأْحَسَن اْلُوُضوءَ َمْن تـََوضَّأَ ِف »َقاَل: فَـ  دَ جَ سح مَ  الح َل إَ  هَ جُّ وَ التـه 
 َن عح  مَ َل إَ  بُ رَ قـح أَ  ؛هَ تَ يح  بَـ َف  مَ لَ سح مُ الح  وءُ ضُ وُ فَـ  .(4)«...ُثَّ أََتى اْلَمْسِجدَ 

 .ةَ امه عَ الح  نَ اكَ مَ  األحَ َف  هَ وئَ ضُ وُ  نح مَ  ةَ افَ ظَ النه 
 هَ يح لَ عَ فَـ  ؛ةَ يَ دَ عح مُ الح  اضَ رَ مح األحَ  نَ مَ  ءٌ يح شَ  هُ ابَ صَ ا أَ ذَ إَ  انَ سَ نح اإلحَ َإنه : ِعَباَد اّللَِّ 

ى لَ ا عَ ص  رح حَ ، وَ مح هَ تَ حه ى صَ لَ ا عَ اظ  فَ حَ  ؛ينَ رَ خَ اْلح  ةَ طَ الَ مَُ  بَ نهجَ تَ يَـ  نح أَ 
ُُمِْرٌض يُوِرَدنَّ ََل » : َبُّ قَاَل النه  ،مح هُ نـح عَ  رَ رَ لضه ا لَ ع  فـح دَ ، وَ مح هَ تَ مَ اَل سَ 

َها الحَمَساَجُد،  .(5)«َعَلى ُمِصح    ََماَكَن الحَعامهَة، َوَمنـح َملُ َذَلَك ُكله األح َوَيشح
َمَه، َأوح نـَزحَلةَ بـَرحٍد، َأوح ُسَعاٍل  ُعُر َبَعحَراَض َحَراَرةٍ َف َجسح َفُكلُّ ُمَصلٍ  َيشح

ُب َعَليحَه َأنح ُيَصلَ َي َف بـَيحَتَه، َوَل َيحُضَر َإَل الحمَ  َجَد َأوح ُعطَاٍس؛ َيََ سح



- 4 - 
 

ُُمَعَة؛  ََماَعَة َوَل َلَصاَلَة اجلح َحَّته مَيُنه اّلِلهُ تـََعاَل َعَليحَه َلَصاَلَة اجلح
َفاءَ  ََه؛ َأنح يـَلحَتزََم َإَذا َعَطسَ ََبلشَ   ، َوَمها ُيَاَفُظ بََه الحَمرحُء َعَلى َساَلَمَة َغْيح

َي النهَبَ   َعَطَس َغطهى َإَذا  الصهاَلُة َوالسهاَلمُ َعَليحَه ، فـََقدح َكاَن َِبَدح
َبهَ  َههُ بََيَدهَ َأوح بَثـَوح َراَض. َفَإنه َذَلَك ُكلههُ . (6)َوجح َمح َمها َيُوُل ُدوَن انحَتَشاَر األح

ا هَ دَ اصَ قَ مَ  كَ رَ دح نُ ، وَ ةَ يه وَ بَ النـه  اتَ يهَ جَ وح التـه  كَ لح ى تَ لَ عَ  صَ رَ َنح  نح ا أَ نَ يـح لَ عَ فَـ 
َلَحةَ الح  قُ ق َ تَُ  الهَِت    .َمصح
ة  فَاللهُهمه  َساَدَنَ ، أَبحَدانََنا َف  ارحُزقـحَنا َصحه َنا َلطَاَعَتَك َوَعاَفَية  َف َأجح ، َوَوفَ قح

ََمنَي،  ٍد األح َوطَاَعَة َمنح أََمرحتـََنا َبطَاَعَتَه  َأْجحََعنَي، َوطَاَعَة َرُسوَلَك ُمَُمه
َدُق الحَقائََلنَي: )َف َكَتاَبَك الحُمَبنَي، َحنيَ  َي أَيُـَّها الَِّذيَن  قـُلحَت َوأَنحَت َأصح

َ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأوِل اْلَْمِر ِمْنُكمْ   .(7)(آَمُنوا َأِطيُعوا اّللَّ
تَـغحَفُر اّلِلهَ ِل َوَلُكمح أَ   .ُقوُل قـَوحِل َهَذا َوَأسح
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 اْْلُْطَبُة الثَّانَِيةُ 
ُد ّلِلَهَ  َمح َدهُ  اْلح َلَه آَوَعَلى َوالصهاَلُة َوالسهاَلُم َعَلى َمنح َل َنَبه بـَعحَدُه، ، َوحح
َبَه  يَُه.َوَصحح  َوَمنح تََبَع َهدح
َ  َأمَّا بـَْعُد: الطَ بَ يهَة؛ يـَُعزَ ُز  حَ ائَ صَ النهاعحَلُموا َأنه ات ََباَع وَ  ،ِعَباَد اّللَِّ َفاتـهُقوا اّلِله

َلَكٍة،  يهَة، َوَعَدَم ات ََباَعَها يـَُؤدَ ي َإَل نـََتاَئَج ُمهح َباَب الحوََقايََة الصَ حَ  َأسح
َوى ِبََرَض ُكوُروََن  َوََبلنهَظَر َإَل َما نـََزَل ََبلحَعاَلََ َمَن انحَتَشاَر الحَعدح

َتَجدَ ، َوَما تـَبحُذلُُه  َلةُ الحُمسح َمنح ُجُهوٍد  َماَراَت الحَعَربَيهَة الحُمتهَحَدةَ اإلحَ  َدوح
َدَرتح َوَزاَرُة الصَ حهَة  َتَواَء انحَتَشارََه؛ فـََقدح َأصح تـَعحَليَماٍت َكَبْيٍَة َلحح

َها  اضٍ رَ مح بََ  نيَ ابَ صَ مُ الح الز ََحاَم، َوَعَدُم ُمَاَلطََة  بُ نُّ تََ : َوقَائَيهة ، َمنـح
 يلٍ دَ نح ِبََ  فَ نح األحَ وَ  مَ فَ الح  ةُ يَ طَ غح تَـ ، وَ ونَ ابُ الصه وَ  اءَ مَ لح َبَ  نَ يح دَ يَ الح  لُ سح غَ ، وَ ةٍ يَ ُمعحدَ 

َتَفاُء ِبََلحَقاَء التهَحيهَة، َوَتَنُُّب السهاَلَم ، سَ اطَ عُ الح  وَ أَ  الَ عَ السُّ  دَ نح عَ  َواَلكح
َبيَلَهمح  َخرَيَن َأوح تـَقح َنحَف، َأوح َعَناَق اْلح  امُ زَ تَ لح ا اَل نَ بَ اجَ وَ  نح مَ فَ ، ََبلحَيَد َأَو األح

 .َوَطَن   بٌ اجَ وَ وَ ، ي  عَ رح شَ  بٌ لَ طح مَ  كَ لَ ذَ ، فَ اتَ يمَ لَ عح التـه َهَذَه  ةَ افه كَ بَ 
؛ اللهُهمه  ، َسيَ َدََن َونََبيَ َنا ُمَُمهدٍ اءَ يَ بَ نح األحَ  ْيحَ ى خَ لَ وا عَ مُ ل َ سَ وا وَ لُّ صَ ا وَ ذَ هَ 

َبَه َأْجحََعنَي، َوارحَض اللهُهمه َعَن  هَ يح لَ َصلَ  َوَسلَ مح َوََبرَكح عَ  َوَعَلى آلََه َوَصحح
َُلَفاَء الرهاَشَديَن؛  َرَمنَي.اْلح َكح  َوَعنح َسائََر الصهَحابََة األح
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 اّلِلهَ َوَإنه ، اءُ عَ  الدُّ له إَ  اءَ ضَ قَ الح  دُّ رُ  يَـ َل  هُ نه إَ َإّن َ َداٍع َفَأمَ ُنوا، فَ : ِعَباَد اّللَِّ 
،  تـََعاَل  َ َيي َإَذا َرَفَع الحَعبحُد َيَديحَه، َضارَع ا َإلَيحَه؛ َأنح يـَُردههَُا َخائَبَـَتنيح َتحح َيسح

  َف َل وَ  ضَ رح  األحَ َف  ءٌ يح شَ  هُ عَ مَ  رُّ ضُ  يَ ي َل ذَ اله  كَ سحَ َبَ  وذُ عُ  نَـ َنه إَ  مه هُ الله 
، ءٌ َبَ وَ  وح أَ  مٌ قَ ا سَ نَ بَ  له يََ  وح ، أَ ءٌ اَل بَ  وح أَ  ضٌ رَ ا مَ نَ بَ  قَ حَ لح يَـ  نح أَ  نح مَ  ؛اءَ مَ السه 

َعاَء. وَ  يَع الدُّ  انَ كه ى سُ لَ عَ ا، وَ نَ يـح لَ عَ  ةَ َعاَفيَ الح  يَ دَ تُ  نح ا أَ نَ بـه  رَ َيَ  كَ لُ أَ سح نَ ََي سََ
 . اضَ رَ مح األحَ وَ  ةَ ئَ بَ وح األحَ  ره شَ  َنايَـ فَ كح تَ ا، وَ نَ لَ وح حَ  نح مَ  اَلََ عَ الح 

ْوَلةِ  َوََنئَِبهُ َوَوِلَّ َعْهِدِه  الشَّيْخ َخِليَفةْ ْبن زَاِيدْ اللَُّهَم َوفِ ْق رَئِيَس الدَّ
َمارَاتِ  اَم اإْلِ   ِلَما ُتُِبُُّه َوتـَْرَضاُه. ؛اْلَِمَي، َوِإْخَوانَُه ُحكَّ

َمارَاِت الَِّذيَن ، َوُشُيوَخ الشَّيْخ زَاِيْد َوالشَّيْخ َمْكُتومْ اللَُّهمَّ اْرَحِم  اإْلِ
تَـَقُلوا ِإَل ِرْضَواِنَك، َوَأْدِخْلُهْم ِبَفْضِلَك َفِسيَح َجنَّاِتَك.   انـْ

َمارَاِت نَِعَمَك، َوُجوَدَك َوَفْضَلَك، ِبَكَرِمَك  اللَُّهمَّ َأِدْم َعَلى َدْوَلِة اإْلِ
  .َي َأْكَرَم اْلَْكَرِميَ 

َخَرَة َحَسَنة ، َوَقَنا َعَذاَب النهاَر،  نـحَيا َحَسَنة ، َوَف اْلح رَبـهَنا آتََنا َف الدُّ
َبـحَراَر،  َنهَة َمَع األح  ََي َعزَيُز ََي َغفهاُر.َوأَدحَخلحَنا اجلح

كُ ِعَباَد اّللَِّ  ، َواشح َ الحَعَظيَم َيذحُكرحُكمح  دحُكمح. ُروُه َعَلى نََعَمَه يَزَ : اذحُكُروا اّلِله
 َوأََقَم الصهاَلَة.
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 وحفاظا على سالمة املصلني؛ صيغت اْلطبة بشكل شامل ومركز. ( اقتداء ِبدي النب 1)
 .701( البخاري ف األدب املفرد : 2)
 .6( املائدة : 3)
 .2139( املعجم الكبْي للطرباّن : 4)
 ( متفق عليه.5)
 .2745الَتمذي : ( 6)
 .59النساء :  (7)

                                                             


