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من أخَلق أهل الجنة

الخطبة الول
اْلمد لله رب العالمي ،جعل األلْخال طريقا جلنات النعيم،
وأشهد أن َل إله إَل الله وحده َل شريك له ،وأشهد أن سيدنا
ونبي نا ُممدا عبد الله ورسوله ،فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى
آله وصحبه أْجعي ،وعلى من تبع هديه بإحسان إَل ي وم الدين.

أما بـعد :فأوصيكم عباد الله ون فسي بت قوى الله؛ لتكونوا ف
اللْخرة من الفائزين ،قال ت عاَل( :إن المتقين في جنات ونـهر*

في مقعد صدق عند مليك مقتدر)( .)1أيـها المؤمنون :عن أِب
هري رة رضي الله عنه :أن رجال سأل رسول الله  ف قال :يا رسول
الله ،من أهل اجلنة؟ ف قال « :كل هين لين ،قريب سهل»(،)2

أي :كل سهل ف ألْخالقه ،لي ف أق واله ،حليم ف تصرفاته ،قريب
من الناس؛ يالسهم ويالطفهم ،ويسعى ف إعانتهم ،وقضاء
( )1القمر .55 - 54:
( )2شعب اإلميان (.)444/10

حوائجهم( .)1ولقد َتلى ِبذه األلْخال سيدنا ُممد  ،فكان
أسهل الناس ت عامال ،وألي ن هم جانبا ،وأطيب هم كالما ،وأق رب هم من
الناس ،يألفهم ويألفونه ،حّت مدحه الله عز وجل ف قال( :فبما

رحمة من الله لنت لهم)( .)2ودعا  لمن اتصف باللي

والسماحة ف ت عامله ف قال « :رحم الله رجَل سمحا إذا باع،

سمحا إذا اشتـرى ،سمحا إذا اقـتض »( .)3وإن أوَل الناس باللي

وحسن المعاملة؛ األقرباء واألرحام ،ف قد قال عبد الله بن عمر
رضي الله عن هما لرجل :أَتب أن تدلْخل اجلنة؟ ف قال الرجل :إي
والله ،قال ابن عمر :أحي والدك؟ ف قال الرجل :عندي أمي ،قال
ابن عمر :ف والله لو ألنت هلا الكالم ،وأطعمت ها الطعام ،لتدلْخلن
اجلنة( .)4ومن كانت هذه صفاته ،وتلك ألْخالقه؛ عظم عند الله
قدره ،وارت قت درجته ،وعلت ف اجلنة منزلته.
أقول ق ول هذا وأست ْفر الله ل ولكم،
فاست ْفروه إنه هو الْفور الرحيم.
( )1شرح املصابيح َلبن امللك (.)345/5
( )2آل عمران.159 :
( )3البخاري ،2076 :وابن ماجه 2203 :واللفظ له.
( )4األدب املفرد .8:
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الخطبة الثانية
اْلمد لله رب العالمي ،والصالة والسالم على نبي نا ُممد الصاد
األمي ،وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسان إَل ي وم الدين.

أيـها المؤمنون :إن التحلي بلق اللي والسهولة مع الناس أْجعي؛
سبب للفوز بنات النعيم ،قال رسول الله « :إن في الجنة
غرفا يـرى ظاهرها من باطنها ،وباطنـها من ظاهرها ،أعدها الله

لمن أطعم الطعام ،وأَلن الكَلم»( .)1ف لن عزز هذه األلْخال
اْلميدة ب ي ن نا ،ون رسخها ف ن فوس ب ناتنا وأب نائنا .وصل اللهم
وسلم وبارك على سيدنا ونبي نا ُممد صاحب اْللق العظيم ،وعلى
آله الطيبي ،وصحابته األكرمي ،الذين كانوا إَل مكارم األلْخال
سابقي .اللهم اهدنا ألحسن األلْخال  ،ووف قنا ْلميد الصفات،
وْجلنا باْللم واللي ،وزي نا بالسهولة مع الناس أْجعي.
اللهم أدم عل

دولة اإلمارات خيـرها وهناءها ،وتـقدمها

ورفـعتـها ،ورخاءها وازدهارها ،وانشر السعادة بـين أهلها ،أنت
ربـها ووليـها.

( )1أمحد.22905 :
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اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد ونائبه وولي
عهده المين ،وإخوانه حكام اإلمارات؛ لما تحبه وتـرضاه.

اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم ،وشيوخ اإلمارات الذين
انـتـقلوا إل رحمتك ،وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك .وارحم

شهداء الوطن وأجزل مثوبـتـهم ،وارفع في الجنة درجتـهم.

اللهم ارحم المؤمني والمؤمنات :األحياء من هم واألموات.
اللهم ارفع عنا وعن العالمي الوباء ،واشف المصابي ِبذا الداء،
وعافنا بفضلك من كل داء ،يا ميب الدعاء .اللهم اسقنا الْيث

وَل َعلنا من القانطي ،اللهم أغث نا ،اللهم أغث نا ،اللهم أغث نا.
رب نا آتنا ف الدن يا حسنة ،وف اللْخرة حسنة ،وقنا عذاب النار.
عباد الله :اذكروا الله العظيم؛ يذكركم ،وأقم الصالة.

من مسؤولية الخطيب:
 أن َل تتجاوز مدة األذان الثاين دقيقة واحدة. أن َل تتجاوز اْلطبة والصالة عشر دقائق. التأكد من عمل السماعات ف الباحات اْلارجية للمسجد لْخاصة ف الركوع والسجود. -التنبيه على املصلي باَللتزام بالتباعد ولبس الكمامات.
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