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 دولـة اإلمـارات العـربية املتحـدة

 

 1441مجادى األوىل  29اجلمعة:
 م24/1/2020املوافق :  واألوقافاهليئة العامة للشؤون اإلسالمية 

  رَُجٌل ِمْن َأْهِل اْْلَنَّةِ 
 اْْلُْطَبُة اْْلُوَل 

 َ ُد ّلِلَه َمح َقَديَر، َدَعاََن َإىَل الحَعفحَو ِف َكَتاَبهَ الحَكَرمَي، الحَعَليَ  الحَكَبرَي، الحَعُفوَ  الح اْلح
َهُد َأنح ََل َإَلَه  َر الحَعَظيَم، َوَأشح َجح َدُه ََل َشرَيَك  َإَله َوَوَعَدََن َعَليحَه األح ُ َوحح اّلِله

َ َوَرُسولُُه، َأكح  َهُد َأنه َسيَ َدََن َونََبي هَنا ُمَُمهًدا َعبحُد اّلِله ًوا، َلُه، َوَأشح ثَ ُر النهاَس َعفح
َوأَعحَظُمُهمح َحلحًما َوَصفحًحا، فَاللهُهمه َصلَ  َوَسلَ مح َوََبَركح َعَلى َسيَ َدََن َونََبيَ َنا 

َبَه َأمجحََعنَي،  َيَهمح َإىَل ُمَُمهٍد، َوَعَلى آلََه َوَصحح َوَعَلى َمنح َساَر َعَلى َهدح
يَن.  َم الدَ   يَ وح

: ُسبحَحانَهُ فَُأوَصيُكمح َعَباَد اّلِلهَ َونَ فحَسي بَتَ قحَوى اّلِلهَ، قَاَل  َأمَّا بـَْعُد:
َواتَـُّقوا يـَْوًما تـُْرَجُعوَن ِفيِه ِإَل اَّللَِّ ُثَّ تـَُوَّفَّ ُكلُّ نـَْفٍس َما َكَسَبْت َوُهْم )

 .(1)(ََل يُْظَلُمونَ 
: ُكنها ُجُلوًسا َمَع َرَضَي اّلِلهُ َعنحهُ قَاَل أََنُس بحُن َماَلٍك  :اْلُمْؤِمُنونَ أَيُـَّها 

«. َيْطُلُع َعَلْيُكُم اْْلَن َرُجٌل ِمْن َأْهِل اْْلَنَّةِ »فَ َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل اّلِلهَ 
َنحَصاَر،  ، َمثحَل َذَلكَ  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل النهِبُّ فَ َلمها َكاَن الحَغُد؛ َفطََلَع َرُجلٌ َمَن األح
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ا قَاَم النهِبُّ َفطََلَع َذَلَك الرهُجُل، وَكَ  َم الثهاَلَث، فَ َلمه َمنح  ملسو هيلع هللا ىلصَذَلَك ِف الحي َوح
َرو بحَن الحَعاَص ََمحَلَسَه؛  َذَلَك َرَضَي اّلِلهُ َعنحُه تََبَع َعبحُد اّلِلهَ بحُن َعمح

ِف بَ يحَتَه َثاَلَث لََياٍل، فَ َرحهَب َبَه  يُ ؤحَويَهُ ، َفطََلَب َمنحُه َأنح الرهُجلَ 
ٍرو  َرَضَي الرهُجُل... فَ َلمها َمَضَت الثهاَلُث لََياٍل؛ قَاَل َلُه َعبحُد اّلِلهَ بحُن َعمح

ْيُكُم َيْطُلُع َعلَ »يَ ُقوُل َثاَلَث َمَراٍر:  ملسو هيلع هللا ىلص: َسََعحُت َرُسوَل اّلِلهَ اّلِلهُ َعنحهُ 
َفطََلعحَت أَنحَت الثهاَلَث َمرَاٍر، َفَأَردحُت َأنح «. اْْلَن رَُجٌل ِمْن َأْهِل اْْلَنَّةِ 

آَوَي َإلَيحَك؛ أَلَنحظَُر َما َعَمُلَك؟ َفَأق حَتَدَي بََه، فَ َلمح َأَرَك تَ عحَمُل َكَثرَي َعَمٍل، 
َقاَل الرهُجُل: َما ُهَو َإَله ؟ ف َ ملسو هيلع هللا ىلصَفَما الهَذى بَ َلَغ َبَك َما قَاَل َرُسوُل اّلِلهَ 

َلَمنَي، ََل َأَجُد ِف نَ فحَسي َما َرأَيحَت... َغريحَ َأّن َ  َغالا أَلََحٍد َمَن الحُمسح
هُ  ُ َإَّيه ُسُدُه َعَلى َخريحٍ أَعحطَاُه اّلِله ََليلُ  .(1)َوََل َأحح َلَح ؛ فَ َهَذا الصهَحاِبُّ اجلح

 ، ُكح ِف قَ لحَبَه َعَداَوًة أَلََحٍد، َبلح َعَفا َوَصَفَح، َوَغَفَر ََيحُسدح َوَلَح ََيحَقدح َوَلَح َيْتح
َفَكاَن يَ َناُم َوُهَو ُمطحَمَئنُّ الحُفَؤاَد، طَيَ ُب الن هفحَس، ُمرحََتُح ، َوَساَمحَ 

َماُم الشهاَفَعيُّ َرَِحَُه اّلِلهُ الحَبالَ   : (2)، قَاَل اإلحَ
 َأْحِقْد َعَلى َأَحٍد     َأرَْحُت نـَْفِسَي ِمْن َهمِ  اْلَعَداَواتِ َلمَّا َعَفْوُت َوََلْ 
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َو َبَصاَحَبَها، تَلحُكُم الحَقيَمُة نـََعْم ِعَباَد اَّللَِّ  َنُع َقيَمُة الحَعفح : َهَكَذا َتصح
ََصيَلُة، الهَِت َجاَءتح بََ  اَلَقيهُة األح َخح يَمُة األح نحَسانَيهُة النهَبيَلُة، َوالشَ  ا اإلحَ

ََنيُف، فَ ُهوَ  َها َدينُ َنا اْلح َد َعَلي ح َديُن  الر ََساََلُت السهَماوَيهُة السهاَبَقُة، َوَأكه
اَلَق َعَنايًَة فَائََقًة، َويَ رحَعاَها رََعايًَة ََبَلَغًة، َوَِلُُلَق ؛ َقَيمٍ  َخح يَ عحَتَِن ََبألح

َو َفيَه َشأحٌن َعَظيٌم، َوَمَقاٌم َكَرميٌ  ََليُل ، ف َ الحَعفح َر َهَذا الصهَحاِبُّ اجلح َلَقدح ُبشَ 
َ النهاَس؛  ن حَيا ََيحَشي َبنيح َنهَة، َوُهَو ِف الدُّ لَنَ َقاَء َسرَيرَتََه، َوَصفحَحَه ََبجلح

َو َوََيحُمُر بََه، ، َوَعفحوََه؛ طَاَعًة َلَرب ََه، َوتَ َقرًَُّب َإىَل َخاَلَقهَ  الهَذي َيَُبُّ الحَعفح
)ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر ِِبْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن : ملسو هيلع هللا ىلص لََنَبيَ َنا ُمَُمهدٍ  اىَل تَ عَ  قَالَ 

اَلَق الحَفاَضَلَة َعَلى أَفحَضَل  ملسو هيلع هللا ىلص النهِبُّ  فَ َتَخلهقَ  .(1)(اْْلَاِهِليَ  َخح َبََذَه األح
ُو َصَفَتُه َوَشيَمَتُه، َوُخُلَقُه  َمَلَه، َفَكاَن الحَعفح َسَنَه، َوأََتَ َه َوَأكح ٍه َوَأحح َوجح

يَُه،  َهاقَاَلَت السهيَ َدُة َعاَئَشةُ َوَهدح ُ َعن ح ا ُسَئَلتح َعنح ُخُلَقَه  َرَضَي اّلِله َلمه
َسَن النهاَس ُخُلًقا... ََل ََيحزَي ََبلسهيَ َئَة السهيَ َئَة،َكاَن : ملسو هيلع هللا ىلص َوَلَكنح  َأحح

َفحُ   . (2)يَ عحُفو َوَيصح
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َعاِمٍر، ِصْل َمْن  نَ بْ ََي ُعْقَبةُ »فَ َقاَل:  َإىَل الحَعفحوَ َأصحَحابَُه  ملسو هيلع هللا ىلصَوَدَعا 
 . (1)«َواْعُف َعمَّْن ظََلَمكَ َقَطَعَك، َوَأْعِط َمْن َحَرَمَك، 

ُهْم َواْصَفْح ِإنَّ اَّللََّ ُسبحَحانَهُ قَاَل اّلِلهُ  :اْلُمْؤِمُنونَ أَيُـَّها  : )َفاْعُف َعنـْ
ب ُُّهُم  .(2)ُيُِبُّ اْلُمْحِسِنَي( َسُنوَن َيَُ َلَصَفاَء ؛ َعزه َوَجله  اّلِلهُ فَالحُمحح

، َوَساَلَمَة َسرَائَرََهمح، َونَ َقاَء ََبَطَنَهمح   ُسبحَحانَهُ ، َويَُثيبُ ُهمح َوظَاَهرََهمح قُ ُلوَبَمح
َساِنََمح  ، َقالَ (3)َعَلى َعفحوََهمح َوَإحح ََهمح ُهمح َكَما َعَفوحا َعنح َغريح  . فَ يَ عحُفو َعن ح

َ َكاَن ِإْن تـُْبُدوا َخْْيًا َأْو ُُتُْفوُه : )تَ َعاىَل  َأْو تـَْعُفوا َعْن ُسوٍء فَِإنَّ اَّللَّ
: َإنح َعَفوحُُتح َفَإنه اّلِلهَ تَ َعاىَل يَ عحُفو َعنحُكمح  .(4)(َعُفوًّا َقِديًرا . (5)َأيح

ًرا َعَظيًما،  ُهُ قَاَل َوََيحُجرُُكمح َأجح )َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح فََأْجُرُه : تَ َباَرَك اَسح
، َوََّي َسَعاَدَة َمنح (6)(َعَلى اَّللَِّ  . فَ َيا فَ وحَز َمنح َعَفا َوَصَفَح فَ َلمح ََيحَملح َغالا

ًدا.َغَفَر َوَساَمَح   فَ َلمح ََيحَملح َحقح
ََياَة، َفَما  :ََي َمْن ُتُِبُّوَن اْلَعْفوَ  َمُل ُكله نَ َواَحي اْلح َو َتشح َإنه ََمَاََلَت الحَعفح

َحَب ُخُلَق الحَعفحَو ِف تَ َعاُماَلتََنا َوَتَصرَُّفاتََنا، ِف َحَياتََنا  َتصح َأمجحََل َأنح َنسح
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َ َعمها يَ َقُع مَ  َُسرَيهَة، فَ يَ عحُفَو ُكلٌّ َمَن الزهوحَجنيح َتَماَعيهَة َواألح َخَر اََلجح َن اْلح
ٍت،  ُدُر َمنحُه َمنح َزَله ُو ََسَاَء بَ يحَتَهَما  لَُيظَلَ لَ َمنح َهَفَواٍت، َوَيصح الحَعفح

َوحََلَد،  َكيَنَة َوالحَمَحبهَة، َويُ ثحَمَر َسَعاَدَة األح َبَسَحاَئَب الرهِححََة َوالحَمَودهَة، َوالسه
ََياةَ  رََة، َوََنَاَح اْلح ُسح  َعزه َوَجله  اّلِلهُ فَ َقدح َخاَطَب الزهوحَجيهَة،  َوَتَاُسَك األح

َزحَواَج َوالزهوحَجاتَ  ْقَوى َوََل تـَْنَسُوا ) َبَقوحلََه: األح َوَأْن تـَْعُفوا َأقْـَرُب ِللتـَّ
َنُكمْ  ُهَماقَاَل ابحُن َعبهاٍس . (1)(اْلَفْضَل بـَيـْ أَق حَرُب : َرَضَي اّلِلهُ َعن ح

 َ  .(2)لَلت هقحَوى؛ الهَذي يَ عحُفوالزهوحَجنيح
َقحرَََبَء،  َوَة َواألح َ اإلحَخح َو َما َيُكوُن َبنيح َفَكمح َمنح َأَخَويحَن َوَمنح ُصَوَر الحَعفح

، َفَإَذا ََبَدَر َأَحُدُهَُا َإىَل  قَ  نَ ُهَما، ُكلٌّ يَ َرى أَنهُه َعَلى اْلَح َصاُم بَ ي ح طَاَل اِلَح
َو؛ قَابَ َلُه  َأُخوُه ََبلصهفحَح َوالحَمَحبهَة، َوتَ َناَزَل َلُه َعنح َحقَ َه، َُمَبهًة َلُه، الحَعفح

ُو َغَشاَوَة الحَعَداَوَة َمَن الحُقُلوَب،  َوَصَلًة لََرَِحََه، َوَذَلَك َحنَي يُزَيُل الحَعفح
َها الحَمَحبهُة الصهاَفَيُة، َوالحَمَودهُة الصهاَدَقةُ  ُبُع َمن ح َدَق رَب َُّنا الحَعُفوُّ َوصَ ، فَ تَ ن ح

َنُه )الحَغُفوُر َإذح يَ ُقوُل:  َنَك َوبـَيـْ اْدَفْع ِِبلَِِّت ِهَي َأْحَسُن فَِإَذا الَِّذي بـَيـْ
َمَل . (3)(َعَداَوٌة َكأَنَُّه َوِلٌّ َحَِيمٌ  َو تَ تهَسُع َدائََرُُتَا؛ لََتشح َوُصَوُر الحَعفح
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ريَاَن،  َقَاَرَب َواجلَح يَع األح رَاَسَة، َومجََ َدقَاَء َوُزَماَلَء الحَعَمَل، َورُفَ َقاَء الدَ  َصح َواألح
تَ َوََّيَت الحَعاَلقَاتَ النهاَس ِف ُكلَ  الحَمَجاََلَت،  .وََكافهَة ُمسح

، ) فَاللهُهمه  َعلحَنا ِمهنح يَ عحُفوَن َعَن النهاَس َوُيَساَُمُوَِنُمح ا َوََل ََتَْعْل ِف قـُُلوبِنَ اجح
يًعا َلطَاَعَتَك،  (1)(ِغًّلًّ لِلَِّذيَن آَمُنوا رَبَـَّنا ِإنََّك رَُءوٌف رَِحيمٌ  َنا مجََ َوَوفَ قح

ٍد  َعَماًل َبَقوحَلَك: أََمرحتَ َنا َبطَاَعَتَه  ، َوطَاَعَة َمنح ملسو هيلع هللا ىلصَوطَاَعَة َرُسوَلَك ُمَُمه
الرَُّسوَل َوُأوِل اْْلَْمِر ََي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اَّللََّ َوَأِطيُعوا )

 .(2)(ِمْنُكمْ 
 ، تَ غحَفُر اّلِلهَ ِل َوَلُكمح  أَُقوُل قَ وحِل َهَذا َوَأسح

تَ غحَفُروُه َإنهُه ُهَو الحَغُفوُر الرهَحيُم.  فَاسح

                                                             
 . 10( اْلشر : 1)
 . 59( النساء : 2)



-8- 
 

 اْْلُْطَبُة الثَّانَِيةُ 
ُد ّلِلَهَ َربَ  الحَعاَلَمنَي،  َمح الهَِت ََل ُُتحَصى َعَدًدا، ََنحَمُدُه ِبََميَع َُمَاَمَدَه اْلح

َهُد َأنح ََل َإَلَه َإَله  َخَرَة، َوَأشح ُوىَل َواْلح ُد ِف األح َمح َقَضي أَبًَدا، َلُه اْلح َوََل تَ ن ح
َدُه ََل َشرَيَك َلُه، َهُد َأنه َسيَ َدََن َونََبي هَنا ُمَُمهًدا َعبحُد اّلِلهَ  اّلِلهُ َوحح َوَأشح

ٍد، َوَعَلى آَلَه َوَرُسولُُه، فَاللهُهمه   َصلَ  َوَسلَ مح َوََبرَكح َعَلى َسيَ َدََن َونََبيَ َنا ُمَُمه
َبَه َأمجحََعنَي،  يَن.َوَصحح َم الدَ  َساٍن َإىَل يَ وح  َوَعَلى َمنح تََبَعُهمح ِبََحح

َوى اّلِلهَ   .َعزه َوَجله أُوَصيُكمح َعَباَد اّلِلهَ َونَ فحَسي بَتَ قح
َسَننَي: َعزه َوَجله َواَصًفا َعَباَدُه  اّلِلهُ يَ ُقوُل  :اْلُمْؤِمُنونَ أَيُـَّها  الحُمحح

َواَّللَُّ ُيُِبُّ اِفَي َعِن النَّاسِ اِظِمَي اْلَغْيَظ َواْلعَ َواْلكَ )
: َإَذا ََثَر َبَُم الحَغيحُظ َكَتُموُه، َوَعَفوحا َعمهنح َأَساَء (1)(اْلُمْحِسِنيَ  . َأيح

َرُهمح، َوزَاَد َعزههُ َناُلوا َُمَبهَة اّلِلهَ َوَرَضاُه، ، ف َ (2)َإلَيحَهمح  ،َوَرَفَع ُسبحَحانَُه َقدح  مح
َعَل (3)«َما زَاَد اَّللَُّ َعْبًدا ِبَعْفٍو ِإَلَّ ِعزًّا: »ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل اّلِلهَ  . فَ لحَنجح

َلُه؛  َو ََسًَة َواَضَحًة ِف َحَياتََنا، َوََل يََبتح َأَحُدََن لَي ح َإَله َوَقدح َعَفا الحَعفح
ََه، َوَساَمَح ُكله َمنح َأَساءَ َإلَيحَه، َونَ قهى َسرَيرََتهُ َوقَ لحَبُه، لََيُكوَن َمثحَل  َعنح َغريح

                                                             

 . 134( آل عمران : 1)
 ( . 2/122( و )2/119( تفسري ابن كثري : )2)
 . 2588( مسلم : 3)
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ََليَل، الهَذي  َرهُ َرُسوُل اّلِلهَ َهَذا الصهَحاِبَ  اجلح َنهَة. ملسو هيلع هللا ىلصَبشه َولحنُ َعز َزح َذَلَك  ََبجلح
َرُه َعنحَد اّلِلهَ َعَظيٌم،  اَلَق بَ َناتََنا َوأَب حَنائََنا، فََإنه َأجح َوثَ َوابَُه َجنهاُت ِف َأخح

  النهَعيَم.
َكَما أََمَر َربُّ َهَذا َوَصلُّوا َوَسلَ ُموا َعَلى َخاُتََ النهَبيَ نَي َوالحُمرحَسَلنَي،  

ِإنَّ اَّللََّ َوَمًَّلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى الحَعاَلَمنَي، فَ َقاَل ِف َكَتابََه الحُمَبنَي: )
 . (1)(النَِّبِ  ََي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلِ ُموا َتْسِليًما

َبَه  اللهُهمه َصلَ  َوَسلَ مح َوََبرَكح َعَلى َسيَ َدََن َونََبيَ َنا ُمَُمهٍد، َوَعَلى آلََه َوَصحح
ٍر َوُعَمَر َوُعثحَماَن  َُلَفاَء الرهاَشَديَن: َأِب َبكح َأمجحََعنَي. َوارحَض اللهُهمه َعَن اِلح

 ، َرَمنيَ َوَعَليٍ  َكح  . َوَعنح َسائََر الصهَحابََة األح
َرَم َمنح َعَفا،  َوَد َمنح أَعحَطى، َوََّي َأكح اللهُهمه ََّي َخريحَ َمنح ُسَئَل، َوََّي َأجح
فَ َرَها، َوَمَن الحُعُلوَم أَن حَفَعَها،  َاَت َأوح ريح أَُلَك َمَن اِلَح َوأَعحظََم َمنح َغَفَر؛ َنسح

أَُلَك السهَعاَدَة ِف ال َمَلَها، َوَنسح اَلَق َأكح َخح ن حَيا، َوَمَن األح َوالحَفوحَز ِف دُّ
َخَرَة.   اْلح

                                                             

  .  56( األحزاب : 1)
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ْوَلةِ  ِلَما ُتُِبُّهُ َوتـَْرَضاُه،  الشَّيْخ َخِليَفةْ ْبن زَاِيدْ اللَُّهَم َوفِ ْق رَئِيَس الدَّ
َوِإْخَوانَُه ُحكَّاَم َواْْشَْل بِتَـْوِفيِقَك ََنئَِبُه َوَوِلَّ َعْهِدِه اْْلَِمَي، 

َمارَاِت.  اإْلِ
َلَمنَي  اللهُهمه  َرَجاَت، اغحَفرح لَلحُمسح َعَواَت، ََّي َرَفيَع الده يَع الده ََّي َسََ

َواَت، َمح ُهمح َواألح َياَء َمن ح َحح َمَناَت، األح َمَننَي َوالحُمؤح َلَماَت، َوالحُمؤح اللَُّهمَّ  َوالحُمسح
َمارَاِت الَِّذي الشَّيْخ زَاِيْد َوالشَّيْخ َمْكُتومْ اْرَحِم  َن َوُشُيوَخ اإْلِ

تَـَقُلوا ِإَل ِرْضَواِنَك،   َوَأْدِخْلُهْم ِبَفْضِلَك َفِسيَح َجنَّاِتَك.انـْ
َمارَاِت نَِعَمَك، َوُجوَدَك َوَفْضَلَك، َوَِبِرْك  اللَُّهمَّ َأِدْم َعَلى َدْوَلِة اإْلِ

 َوِمَن اْْلَْْيِ ِف ِف َخْْيَاِِتَا َوَأْهِلَها، واْجَعْلَها َداِئًما ِف َسَعاَدٍة، 
 ِزََيِدٍة.

َاَعَنا  َنا، َوَعاَفَنا ِف أَبحَدانََنا، َوَأَسح اللهُهمه اغحَفرح لََنا َوَلَواَلَديَنا َوَلَمنح َلهُ َحقٌّ َعَلي ح
تََنا، َوِف ُكلَ  َما َرَزق حتَ َنا،  َليَنا َوُذر َّيه ََل َإَلَه َإَله َوأَبحَصارَََن، َوََبَركح ِف أَهح

ََليُم   الحَكَرمُي، َربُّ الَعرحَش الحَعَظيَم.أَنحَت اْلح
َنهَة  َب حَراَر، َوأَدحَخلحُهُم اجلح اللهُهمه ارحَحمح ُشَهَداَء الحَوَطَن َوقُ وهاَت التهَحاُلَف األح

َليَهمح َجزَاَء الصهابَرَيَن؛  َز أَهح َياَر، َواجح َخح َرَم َمَع األح َبَكَرَمَك ََّي َأكح
َرَمنَي. َكح  األح
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رَاَر َوالسهاَلَم ِف ، انحُصرح قُ وهاَت التهَحاُلَف الحَعَرِب َ اللهُهمه  َتقح َوانحُشَر اََلسح
َلَمنَي،   .َأمجحََعنيَ َوالحَعاَلََ بُ لحَداَن الحُمسح

َقَنا الحَغيحَث َوََل ََتحَعلحَنا َمَن الحَقاَنَطنَي، اللهُهمه  ثًا ُمَغيًثا اسح اللهُهمه أََغث حَنا َغي ح
َقَنا َمنح بَ رََكاَت السهَماَء،َهَنيًئا  َوأَنحَبتح لََنا َمنح  َواَسًعا َشاَماًل، اللهُهمه اسح

َرحَض. بَ رََكاتَ   األح
َخَرَة َحَسَنًة، َوَقَنا َعَذاَب النهاَر،  ن حَيا َحَسَنًة، َوِف اْلح رَب هَنا آتََنا ِف الدُّ

َب حَراَر،  َنهَة َمَع األح  يُز ََّي َغفهاُر.ََّي َعزَ َوأَدحَخلحَنا اجلح
. ِعَباَد اَّللَِّ  : اذحُكُروا اّلِلهَ الحَعَظيَم يَذحُكرحُكمح، َواشحكُروُه َعَلى نََعَمَه يَزَدحُكمح

 َوأََقَم الصهاَلَة.
 


