اجلمعة7 :مجادى اآلخرة 1441

دولـة اإلمـارات العـربية المتحـدة

الموافق2020/1/31 :

اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

آل عمران في القرآن
الخطبة اْلولى

اْلمد لله الكري المنان ،قص علي نا ِف القرآن ن بأ آل عمران،
وأشهد أن َل إله إَل الله وحده َل شريك له ،وأشهد أن سيدنا
ونبي نا ُممدا عبد الله ورسوله ،فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا
ونبي نا ُممد ،وعلى آله وصحبه أمجعني ،وعلى من تبعهم بإحسان
إَل ي وم الدين.
أما بـعد :فأوصيكم عباد الله ون فسي بت قوى الله ،قال سبحانه عن

عباد الرحن( :والذين يـقولون ربـنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا

قـرة أعين واجعلنا للمتقين إماما)(.)1

أيـها المؤمنون :لقد ذكر الله ت عاَل لنا ِف سورة آل عمران؛

أنوذجا للعائلة المؤمنة الصاْلة ،واألسرة المستقرة الناجحة ،ف قال

عز وجل( :إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبـراهيم وآل عمران

على العالمين)( .)2ف قد اختار سبحانه عائلة آل عمران لدينه،
( )1الفرقان .74 :
( )2آل عمران .33 :

وخلد ذكرهم ِف ُمكم ت نزيله ،لن قتدي بإيانم ،ونأتسي بأخالقهم.

فمن هم أفـراد هذه العائلة المباركة؟ إن هم :رب األسرة عمران
وامرأته ،واب نت هما مري أم عيسى ،واب ن ها نِب الله عيسى ،ونِب الله
زكريا وزوجته ،واب ن هما نِب الله يي ،عليهم السالم أمجعني ،ف لقد
كان عمران من علماء أهل زمانه ،عابدا لربه ،منيبا إَل خالقه،
وكانت امرأته من أت قى النساء وأحسنهن خلقا ،وأوفاهن لزوجها
حقا ،ف قد سألت رب ها أن ي هب ها الذرية الطيبة ،فسمع سبحانه
مناجات ها ،واستجاب دعاءها( ،)1فحملتُ ،ث مات زوجها عمران،
فصب رت على ف قده ،وعزمت على أن يكون ما ِف بطنها؛ قائما
بق الله ت عاَل ِف رعاية ب يته ،مت فرغا لطاعته وعبادته؛ شكرا من ها
لرب ها على إن عامه ،وحدا له على مجيل إحسانه ،ف قالت( :رب إني

نذرت لك ما في بطني محررا)( .)2أي :خالصا لعبادتك ،وخدمة
ب يتك ،ليكون راسخا ِف يقينه وإيانه ،ملصا ِف علمه وعبادته(،)3
ودعت رب ها سبحانه أن ين علي ها بقبول نذرها ،وي رضى ببتها،
( )1تفسري ابن كثري .33/2 :
( )2آل عمران .35 :
( )3تفسري الطربي .332/6 :
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ف قالت( :فـتـقبل مني إنك أنت السميع العليم)( .)1أي :إنك
أنت يا رب السميع لما أدعو ،العليم با أنويَ ،ل َفى عليك
شيء من أمري(.)2
عباد الله :لقد علم الله ت عاَل صدق نية امرأة عمران ،وعظيم

إخالصها ،فأكرمها بأفضل ما طلبت ،واختار هلا أعظم ما رغبت،
ف وهب ها خي ر النساء؛ مري أم عيسى عليهما السالم ،قال الله عز
وجل( :فـلما وضعتـها قالت رب إني وضعتـها أنـثى والله أعلم

بما وضعت)( .)3ف رضيت با وهب ها الله ت عاَل ،وخلفت زوجها ِف

ذريته بأحسن ما تكون الرعاية ،وأفضل ما تكون العناية ،فاختارت

َلب نتها أمجل األساء ،قال ت عاَل حكاية عن ها( :وإني سميتـها

مريم) .أي :العابدة لرب ها ،اجلامعة للخري()4؛ ت يمنا بسن حاهلا،

وق بول الله عز وجل هلا ،وجلأت إليه سبحانه أن يمي ها وذري ت ها

من كيد الشيطان ف قالت( :وإني أعيذها بك وذريـتـها من
الشيطان الرجيم* فـتـقبـلها ربـها بقبول حسن وأنـبتـها نـباتا

( )1آل عمران .35 :
( )2تفسري الطربي .330/6 :
( )3آل عمران .36 :
( )4تفسري القرطِب .68/4 :
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حسنا)( .)1أي :أنشأها إنشاء رفيعا؛ ِف حسن أخالقها ،ون قاء

ق لبها( .)2قال رسول الله « :خيـر نسائها -أي :خي ر نساء أهل
الدن يا ِف زمانا( -)3مريم ابـنة عمران»(.)4

وهيأ الله عز وجل هلا البيئة المناسبة ،لتت رّب ِف ب يت من ب يوت
الله ،وِف كفالة نِب من أنبيائه ،وهو زوج خالتها زكريا عليه السالم،
الذي فاز بت ربيتها ،ونال حظ رعايتها ،قال الله ت عاَل( :وكفلها

زكريا)( .)5فاق تبست منه علما نافعا ،وعمال مرضيا ،وخلقا حسنا،
فكانت آية من آيات الله ت عاَل ،صديقة قانتة ،مطيعة لله سبحانه،
قال جل جالله ِف حقها( :وإذ قالت المَلئكة يا مريم إن الله
اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين)(.)6

أيـها المؤمنون :لقد رأى زكريا من مري عليهما السالم؛ شدة

إيانا ،وق وة يقينها ،وحسن نشأتا ،وعاين عناية رب ها با ،وفضله
علي ها ،وإكرامه هلا ،فدعا ربه أن يكرمه بالذرية الطيبة على كرب(،)7
( )1آل عمران .37 - 36 :
( )2التحرير والتنوير .235/3 :
( )3فتح الباري .471/6 :
( )4متفق عليه .
( )5آل عمران .37 :
( )6آل عمران . 42 :
( )7تفسري البغوي .33/2 :
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قال ت عاَل( :كلما دخل عليـها زكريا المحراب وجد عندها رزقا

قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يـرزق

من يشاء بغير حساب* هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي
من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء)( .)1ف بشره الله ت عاَل

بيحي عليه السالم؛ (سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين)( .)2وأما

مري؛ ف قد رزق ها الله عز وجل عيسى عليه السالم ،آية من آياته،

ومعجزة من معجزاته ،ونبيا من أنبيائه ،قال ت عاَل حكاية عنه( :إني

عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا* وجعلني مباركا أيـنما كنت
وأوصاني بالصَلة والزكاة ما دمت حيا* وبـرا بوالدتي ولم

يجعلني جبارا شقيا* والسَلم علي يـوم ولدت ويـوم أموت ويـوم

أبـعث حيا)( .)3فاللهم أكرمنا بأسر مستقرة متماسكة ،وأوَلد
موفقني ب ررة ،ووف قنا مجيعا لطاعتك ،وطاعة رسولك ُممد ،
وطاعة من أمرت نا بطاعته عمال بقولك( :يا أيـها الذين آمنوا

أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي اْلمر منكم)(.)4

أقول ق وِل هذا وأست غفر الله ِل ولكم ،فاست غفروه إنه هو الغفور الرحيم.

( )1آل عمران .38 - 37 :
( )2آل عمران .39 :
( )3مري .33 - 30 :
( )4النساء.59 :
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الخطبة الثانية
اْلمد لله رب العالمني ،أن عم على النبيني والصديقني والصاْلني،
وأمرنا أن نكون بم مقتدين ،وأشهد أن َل إله إَل الله وحده َل
شريك له ،وأشهد أن سيدنا ونبي نا ُممدا عبد الله ورسوله ،فاللهم
صل وسلم وبارك على سيدنا ونبي نا ُممد ،وعلى آله وصحبه
أمجعني ،وعلى من تبعهم بإحسان إَل ي وم الدين.
أوصيكم عباد الله ون فسي بت قوى الله عز وجل.

أيـها المؤمنون :هذه قصة أسرة آل عمران ،الت آمنت برب ها،
والت زمت بطاعته ،وأحسنت ِف عبادته ،وحرصت على تاسك
أف رادها ،واجت هدت ِف ت ربية أب نائها ،ف ت وَلها الله ت عاَل بعنايته،
وخصها بزيد فضله ورعايته ،فان تشر ن فعها ،وامتد أث رها ،وذاع

صيت ها ،وجعلها الله قدوة للعالمني ،وأسوة للمهتدين( ،ذرية

بـعضها من بـعض والله سميع عليم)( .)1فإن َتلي اآلباء
واألمهات بت قوى الله ومافته ِف األسرة الواحدة؛ ي نبت أب ناء
ُمافظني على دينهم ،متمسكني بأخالقهم ،بارين بآبائهم
( )1آل عمران .34 :
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وأمهاتم ،واصلني ألرحامهم ،مواظبني على صالتم ،ناشرين
للخري ِف ُمتمعهم .ف يا أي ها اآلباء واألمهات ،الله الله ِف أسركم،

احرصوا على استقرارها وتاسكها ،واجتهدوا ِف رعايتها ،والله الله
ِف أب نائكم وأطفالكم ،وأفالذ أكبادكم ،أحسنوا صحبت هم،
وت عاهدوهم بالت ربية والت عليم؛ ليكونوا لكم عونا ،ولمجتمعهم رف عة،
وألوطانم ذخرا.
هذا وصلوا وسلموا على خاَت النبيني والمرسلني ،كما أمر رب
العالمني ،ف قال ِف كتابه المبني( :إن الله ومَلئكته يصلون على

النبي يا أيـها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما)(.)1
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبي نا ُممد ،وعلى آله وصحبه
أمجعني .وارض اللهم عن اْللفاء الراشدين :أِب بكر وعمر وعثمان
وعلي ،وعن سائر الصحابة األكرمني .اللهم نسألك من اْلي رات
أوف رها ،ومن العلوم أن فعها ،ومن األخالق أكملها ،ونسألك
السعادة ِف الدن يا ،والفوز ِف اآلخرة .اللهم وفق رئيس الدولة
الشيخ خليفة بن زايد لما تحبه وتـرضاه ،واشمل بتـوفيقك نائبه

( )1األحزاب . 56 :
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وولي عهده اْلمين ،وإخوانه حكام اإلمارات .اللهم اغفر
للمسلمني والمسلمات ،والمؤمنني والمؤمنات ،األحياء من هم
واألموات ،اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم وشيوخ
اإلمارات الذين انـتـقلوا إلى رضوانك ،وأدخلهم بفضلك فسيح

جناتك .اللهم أدم على دولة اإلمارات نعمك ،وجودك
وفضلك ،وبارك في خيـراتها وأهلها ،واجعلها دائما في سعادة،
ومن الخير في زيادة .اللهم ارحم شهداء الوطن وق وات التحالف
األب رار ،وأدخلهم اجلنة مع األخيار ،واجز أهليهم جزاء الصابرين؛

بكرمك يا أكرم األكرمني .اللهم انصر ق وات التحالف العرِب،
وانشر اَلستقرار والسالم ِف ب لدان المسلمني ،والعال أمجعني.
اللهم اسقنا الغيث وَل َتعلنا من القانطني ،اللهم أغث نا غيثا مغيثا
هنيئا واسعا شامال ،اللهم اسقنا من ب ركات السماء ،وأنبت لنا من
ب ركات األرض .رب نا آتنا ِف الدن يا حسنة ،وِف اآلخرة حسنة ،وقنا
عذاب النار ،وأدخلنا اجلنة مع األب رار ،يا عزيز يا غفار.
عباد الله :اذكروا الله العظيم يذكركم ،واشكروه على نعمه يزدكم.
وأقم الصالة.
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