
 العالمات التوضيحية لألساليب الخطابية
 

 خطبة

 (آُل ِعْمَراَن ِفي اْلُقْرآنِ )
 



-1- 
 

  



-2- 
 

 دولـة اإلمـارات العـربية املتحـدة

 

 1441مجادى اآلخرة 7 اجلمعة:
  31/1/2020 املوافق: واألوقافاهليئة العامة للشؤون اإلسالمية 

 آُل ِعْمَراَن ِف اْلُقْرآنِ 
 اْْلُْطَبُة اْْلُوَل 

ُد ّلِلََه  َمح َنا اْلح َراَن، آلَ نَ َبأَ  الحُقرحآنَ ِف الحَكَرمَي الحَمنهاَن، َقصه َعَلي ح َهُد  َعمح َوَأشح
َدُه ََل َشرَيَك َلهُ  ُ َوحح َهدُ  ،َأنح ََل َإَلَه َإَله اّلِله َأنه َسيَ َدََن َونََبي هَنا ُُمَمهًدا  َوَأشح

فَاللهُهمه َصلَ  َوَسلَ مح َوََبرَكح َعَلى َسيَ َدََن َونََبيَ َنا ُُمَمهٍد،  َعبحُد اّلِلَه َوَرُسولُُه،
ََعنَي،  َبَه َأمجح َساٍن َإََل يَ وحَم َوَعَلى آلََه َوَصحح َوَعَلى َمنح تََبَعُهمح ِبََحح

يَن.  الدَ 
، قَاَل فَ : بـَْعدُ َأمَّا  َعنح  ُسبحَحانَهُ ُأوَصيُكمح َعَباَد اّلِلَه َونَ فحَسي بَتَ قحَوى اّلِلَه

تَِنا قـُرََّة ) :َعَباَد الرهْححَنَ  َوالَِّذيَن يـَُقوُلوَن رَبَـَّنا َهْب لََنا ِمْن َأْزَواِجَنا َوُذرِ َّيَّ
 .(1)(َواْجَعْلَنا لِْلُمتَِّقَُي ِإَماًماَأْعُُيٍ 
ُ تَ َعاََل َلَقدح ذََكَر  :ْؤِمُنونَ اْلمُ  أَيُـَّها رَانَ  آلَ لََنا َِف ُسورََة  اّلِله ُوَذًجا َعمح ؛ أْنح

َتَقر ََة النهاَجَحةَ  رََة الحُمسح ُسح : َقاَل َعزه َوَجله ف َ  ،لَلحَعائََلَة الحُمؤحَمَنَة الصهاَْلََة، َواألح
َراِهيَم ) َوآَل ِعْمَراَن َعَلى ِإنَّ اَّللََّ اْصطََفى آَدَم َونُوًحا َوآَل ِإبـْ

َتاَر (2)(اْلَعاَلِمُيَ  َرانَ  آلَ َعائََلَة  ُسبحَحانَهُ . فَ َقَد اخح َلَديَنَه، َوَخلهَد  َعمح
َتَدَي ِبََميَاَِنَمح،  َرُهمح ِف ُُمحَكَم تَ نحزَيَلَه، لَنَ قح اَلَقَهمح. ذَكح َفَمْن َوََنحَتَسَي ِبََخح
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َرأَتُُه،  ؟اْلُمَبارََكةِ  ُهْم َأفْـَراُد َهِذِه اْلَعائَِلةِ  َراُن َوامح َرَة َعمح ُسح ُمح: َربُّ األح َإِنه
َ زََكرَّيه َوَزوحَجُتهُ  َ َعيَسى، َوَنِبُّ اّلِله ، َواب حنَ تُ ُهَما َمرحمَيُ أَمُّ َعيَسى، َواب حنُ َها َنَِبُّ اّلِله

ََعنيَ  َعَليحَهُم السهاَلمُ َواب حنُ ُهَما َنِبُّ اّلِلَه ََيحََي،  َراُن َمنح َأمجح ، فَ َلَقدح َكاَن َعمح
َل َزَمانََه، َعاَبًدا لََرب ََه،  َرأَتُُه َمنح ُمَنيًبا َإََل َخالََقهَ ُعَلَماَء َأهح ، وََكاَنَت امح
َسَنَهنه ُخُلًقا، وَ  َا  وحفَاُهنه أَ أَت حَقى النَ َساَء َوَأحح لََزوحَجَها َحقًّا، فَ َقدح َسأََلتح َرَّبه

َتَجاَب ُمَناَجاََتَا ُسبحَحانَهُ َفَسَمَع َأنح يَ َهبَ َها الذُّر َيهَة الطهيَ َبَة،  ، َواسح
َدَه، (3)ُدَعاَءَها رَاُن، َفَصََبَتح َعَلى فَ قح ، ُُثه َماَت َزوحُجَها َعمح ، َفَحَمَلتح

ِف رََعايََة  تَ َعاََل قَاَئًما َِبَقَ  اّلِلَه  ؛َهاَما ِف َبطحنَ َوَعَزمتح َعَلى َأنح َيُكوَن 
َا َعَلى َإن حَعاَمَه، َوَْححًدا لَُه  َها لََرَّبَ  ًرا َمن ح بَ يحَتَه، ُمتَ َفر ًَغا َلطَاَعَتَه َوَعَباَدتََه؛ ُشكح

َسانََه، يَل َإحح : ) َعَلى مجََ  َنَذْرُت َلَك َما ِف َبْطِِن َربِ  ِإن ِ فَ َقاَلتح
َمَة بَ يحَتَك، لََيُكوَن رَاَسًخا ِف  ،كَ تَ ادَ بَ عَ ا لَ صً الَ : خَ يح أَ . (4)(ُُمَرَّرًا َوَخدح

َا (5)يََقيَنَه َوَإميَانََه، ُُمحَلًصا َِف َعلحَمَه َوَعَباَدتَهَ  َأنح مَيُنه  ُسبحَحانَهُ . َوَدَعتح َرَّبه
( : رََها، َويَ رحَضى ََّبََبَتَها، فَ َقاَلتح َها بََقُبوَل َنذح فـَتَـَقبَّْل ِمِنِ  ِإنََّك َعَلي ح

: (6)(أَْنَت السَِّميُع اْلَعِليمُ  ، وعُ دح ا أَ مَ لَ  يعُ مَ السه  ب َ  رَ َت َّيَ نح أَ  كَ نه إَ . َأيح
ء   كَ يح لَ ى عَ فَ  َيح ََل ، يوَ نح ا أَ بََ  يمُ لَ عَ الح    .(7)يرَ مح أَ َمنح  َشيح
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َرأََة  اّلِلهُ تَ َعاََل َلَقدح َعَلَم  :ِعَباَد اَّللَِّ  َق نَيهَة امح َرانَ َصدح ، َوَعَظيَم َعمح
َرَمَها  اَلَصَها، فََأكح ، ِمها  َِبَفحَضلَ َإخح َتاَر هَلَا َأعحَظَم ِمها َرَغَبتح ، َواخح طََلَبتح

َعزه  قَاَل اّلِلهُ ، َعَليحَهَما السهاَلمُ فَ َوَهبَ َها َخْيحَ النَ َساَء؛ َمرحمَيَ أُمه َعيَسى 
َها قَاَلْت َربِ  ِإن ِ َوَضْعتُـَها أُنـَْثى : )َوَجله  َواَّللَُّ َأْعَلُم فـََلمَّا َوَضَعتـْ

ُ تَ َعاََل َرَضَيتح َبَا َوَهبَ َها ف َ . (8)(ِبَا َوَضَعتْ  ، َوَخَلَفتح َزوحَجَها َِف اّلِله
َسَن َما َتُكوُن الر ََعايَُة، َوأَفحَضَل َما َتُكوُن الحَعَنايَةُ  َتاَرتح ُذر َيهَتَه ِبََحح ، فَاخح

َاَء،  َْسح َها: ) تَ َعاََل  قَالَ ََلب حَنَتَها َأمجحََل األح تُـَها َمْريََ َوِإن ِ َحَكايًَة َعن ح (. ََسَّيـْ
َاَمَعَة لَلحَخْيحَ  َا، اجلح َن َحاهَلَا، (9)َأَي: الحَعاَبَدَة لََرَّبَ  َوقَ ُبوَل ؛ تَ َيمًُّنا َِبُسح

َأنح ََيحَميَ َها َوُذر َي هتَ َها َمنح َكيحَد  ُسبحَحانَهُ َوجَلََأتح َإلَيحَه  .هَلَا َعزه َوَجله  اّلِلهَ 
( : * ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيمِ َوِإن ِ ُأِعيُذَها ِبَك َوُذر ِيَـّتَـَهاالشهيحطَاَن فَ َقاَلتح

بَـتَـَها نـََباًًت َحَسًنا ا بَِقُبوٍل َحَسنٍ ا َرّبَُّ فـَتَـَقبـََّلهَ  أَنحَشَأَها  :يح أَ . (10)(َوأَنـْ
اَلَقَها، َونَ َقاَء قَ لحَبَهاَإنحَشاًء  َن َأخح قَاَل َرُسوُل اّلِلَه . (11)َرَفيًعا؛ ِف ُحسح
ن حَيا َِف َزَماَِنَاَنَساَء  َخْيحُ : يح أَ - َخْْيُ ِنَسائَِها»ملسو هيلع هللا ىلص:  َل الدُّ  -(12)َأهح

َنُة ِعْمَرانَ   .(13)«َمْرَيُ ابـْ
،  َعزه َوَجله  اّلِلهُ َوَهيهَأ  هَلَا الحَبيَئَة الحُمَناَسَبَة، لََتََتَّبه ِف بَ يحٍت َمنح بُ ُيوَت اّلِلَه

، الهَذي َعَليحَه السهاَلمُ َوِف َكَفاَلَة َنِبٍ  َمنح أَنحَبَيائََه، َوُهَو َزوحُج َخالََتَها زََكرَّيه 
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. (14)(وََكفََّلَها زََكِرَّيَّ : )َعاََل ت َ  اّلِلهُ  قَالَ فَاَز َبََتحبََيَتَها، َوََنَل َحظه رََعايََتَها، 
، َفَكاَنتح َمرحَضيًّا، َوُخُلًقا َحَسًناَوَعَماًل ، َمنحُه َعلحًما ََنَفًعافَاق حتَ َبَستح 
يَقًة قَانََتًة، ُمَطيَعًة ّلِلََه اّلِلَه تَ َعاََل آيًَة َمنح آََّيَت  َجله  قَالَ ، ُسبحَحانَهُ ، َصدَ 

َمْرَيُ ِإنَّ اَّللََّ اْصطََفاِك  َوِإْذ قَاَلِت اْلَمََلِئَكُة َّيَ ِف َحقَ َها: ) َجاَللُهُ 
 .(15)(َواْصطََفاِك َعَلى ِنَساِء اْلَعاَلِمُيَ َوَطهََّرِك 

َشدهَة ؛ السهاَلمُ  َماَعَليحهَ  َلَقدح رََأى زََكرَّيه َمنح َمرحميََ  :ْؤِمُنونَ اْلمُ  أَيُـَّها
َلُه َإميَاَِنَا، َوقُ وهَة  َا ََّبَا، َوَفضح َأََتَا، َوَعاَيَن َعَنايََة َرَّبَ  َن َنشح يََقيَنَها، َوُحسح

َراَمُه هَلَا َها، َوَإكح ، (16)ََبلذُّر َيهَة الطهيَ َبَة َعَلى َكََبٍ  هُ رَمَ ، َفَدَعا رَبهُه َأنح ُيكح َعَلي ح
َها زََكِرَّيَّ الْ : )تَ َعاََل  قَالَ   اَدَها ِرْزقً ْحَراَب َوَجَد ِعنْ مِ ُكلََّما َدَخَل َعَليـْ

ِإنَّ اَّللََّ يـَْرُزُق ِد اَّللَِّ قَاَل ََّي َمْرَيُ َأَّنَّ َلِك َهَذا قَاَلْت ُهَو ِمْن ِعنْ 
َربِ  َهْب ِل ُهَناِلَك َدَعا زََكِرَّيَّ رَبَُّه قَاَل  *َيَشاُء بَِغْْيِ ِحَسابٍ  َمنْ 
يُع الدَُّعاءِ َك ُذر ِيًَّة طَيِ َبًة ُدنْ لَ  ِمنْ   اّلِلهُ تَ َعاََل فَ َبشهَرُه . (17)(ِإنََّك َسَِ

ََي  . َوأَمها (18)(َسيِ ًدا َوَحُصورًا َونَِبيًّا ِمَن الصَّاِِلُِيَ ) ؛َعَليحَه السهاَلمُ بََيحح
 ،هَ تَ آَّيَ  نح مَ  ةً آيَ ، َعَليحَه السهاَلمُ َعيَسى  َعزه َوَجله  اّلِلهُ فَ َقدح َرَزقَ َها  ؛َمرحميَُ 

ِإن ِ : )هُ نح عَ  ةً ايَ كَ حَ  تَ َعاََل  قَالَ َونََبيًّا َمنح أَنحَبَيائََه، ، هَ اتَ زَ جَ عح مُ  نح مَ  ةً زَ جَ عح مُ وَ 
ا ُكْنُت أَيـَْنمَ  اارَكً ا* َوَجَعَلِِن ُمبَ اَب َوَجَعَلِِن نَِبيًّ  اْلِكتَ ِنَ َعْبُد اَّللَِّ آًتَ 
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ََيَْعْلِِن  اِلَدِت َولَْ ِبوَ  ا* َوبـَرًّ اا ُدْمُت َحيًّ اِة مَ ِة َوالزَّكَ اِن ِِبلصَََّل َوَأْوصَ 
َويـَْوَم أُبـَْعُث ُم َعَليَّ يـَْوَم ُوِلْدُت َويـَْوَم َأُموُت * َوالسَََّل اا َشِقيًّ ارً َجبَّ 
  .(19)(اَحيًّ 

َتَقرهٍة ُمَتَماَسَكٍة، َوَأوحََلدٍ  َنا َِبَُسٍر ُمسح رَمح َنا ُمَوفهَقنَي بَ َررٍَة،  فَاللهُهمه َأكح َوَوفَ قح
يًعا  َوطَاَعَة َمنح أََمرحتَ َنا َبطَاَعَتَه ، ملسو هيلع هللا ىلص ُُمَمهدٍ  َلطَاَعَتَك، َوطَاَعَة َرُسوَلكَ مجََ

ََّي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اَّللََّ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َعَماًل بََقوحَلَك: )
 .(20)(َوُأوِل اْْلَْمِر ِمْنُكمْ 

َ ِل َوَلُكمح أَُقوُل قَ وحِل َهَذا  تَ غحَفُر اّلِله  َوَأسح
تَ غحَفُروُه َإنهُه ُهَو الحَغُفوُر الرهَحيمُ   فَاسح
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 اْْلُْطَبُة الثَّانَِيةُ 
ُد ّلِلََه  َمح يَقنَي َوالصهاَْلَنَي،  ،َربَ  الحَعاَلَمنيَ اْلح أَن حَعَم َعَلى النهَبيَ نَي َوالصَ دَ 

َتَديَن،  َدهُ َوأََمَرََن َأنح َنُكوَن ََّبَمح ُمقح ُ َوحح َهُد َأنح ََل َإَلهَ َإَله اّلِله ََل َشرَيَك  َوَأشح
َهُد َأنه َسيَ َدََن َونََبي هَنا ُُمَمهًدا َعبحُد اّلِلَه َوَرُسولُهُ  ،َلهُ  فَاللهُهمه َصلَ  َوَسلَ مح ، َوَأشح

ََعنَي،  َبَه َأمجح َوَعَلى َوََبرَكح َعَلى َسيَ َدََن َونََبيَ َنا ُُمَمهٍد، َوَعَلى آلََه َوَصحح
يَن. َساٍن َإََل يَ وحَم الدَ   َمنح تََبَعُهمح ِبََحح

 .َعزه َوَجله أُوَصيُكمح َعَباَد اّلِلَه َونَ فحَسي بَتَ قحَوى اّلِلَه 
رََة : ْؤِمُنونَ اْلمُ  أَيُـَّها َرانَ  آلَ َهَذَه َقصهُة ُأسح َا، ، َعمح الهَِت آَمَنتح َبَرَّبَ 

َسَنتح ِف َعَباَدتََه، َوَحَرَصتح َعَلى ََتَاُسَك  َوالحتَ َزَمتح َبطَاَعَتَه، َوَأحح
َها أَف حَراَدَها تَ َهَدتح َِف تَ رحبََيَة أَب حَناَئَها، فَ تَ َوَله بََعَنايََتَه،  تَ َعاََل  اّلِلهُ ، َواجح

َتده أَثَ ُرَها، َوَذاَع  ُعَها، َوامح َلَه َورََعايََتَه، فَان حَتَشَر نَ فح َوَخصهَها َبَزَيَد َفضح
َوًة لَ  اّلِلهُ َوَجَعَلَها َصيتُ َها، َتَدينَ لحَعاَلَمنيَ ُقدح َوًة لَلحُمهح ُذر ِيًَّة ، )، َوُأسح

يع   ََبَء ََتَلَ َي  نه إَ فَ  .(21)(َعِليم   بـَْعُضَها ِمْن بـَْعٍض َواَّللَُّ َسَِ اآلح
ُمهَهاَت بَتَ قحَوى اّلِلَه َوَُمَافََتهَ   اءً نَ ب ح أَ  تُ بَ نح ي ُ  ؛ةَ دَ احَ وَ الح  ةَ رَ سح  األحُ ِف  َواألح

 مح هَ ئَ َبَ بَ  ينَ ر َ ، َبَ مح هَ قَ اَل خح ِبََ  نيَ كَ س َ مَ تَ مُ  ،مح هَ ينَ ى دَ لَ عَ  نيَ ظَ افَ ُمَُ 
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 ينَ رَ شَ ، َنَ مح َتََ اَل ى صَ لَ عَ  نيَ بَ ظَ َوا، مُ مح هَ امَ حَ رح  أَلَ نَي لَ اصَ ، وَ مح اَتََ هَ مه أُ وَ 
 ُُمحَتَمَعَهمح.  ِف  ْيحَ خَ لح لَ 

َرُصوا َعَلى  ُمهَهاُت، اّلِلهَ اّلِلهَ َِف أَُسرَُكمح، احح ََبُء َواألح فَ َيا أَي َُّها اآلح
َتَهُدوا َِف رََعايََتَها، َواّلِلهَ  َرارََها َوََتَاُسَكَها، َواجح َتقح اّلِلهَ َِف أَب حَناَئُكمح اسح

بَ تَ ُهمح، َوتَ َعاَهُدوُهمح ََبلَتهحبََيَة  َسُنوا ُصحح َبادَُكمح، َأحح َوَأطحَفاَلُكمح، َوأَفحاَلَذ َأكح
َتَمَعَهمح رَف حَعًة، ًرا.  َوالت هعحَليَم؛ لََيُكونُوا َلُكمح َعوحًَن، َوَلُمجح  َوأَلَوحطَاَِنَمح ُذخح

ا َعَلى َخاَتََ النهَبيَ نَي َوالحُمرحَسَلنَي، َكَما أََمَر َربُّ َهَذا َوَصلُّوا َوَسلَ ُمو 
ِإنَّ اَّللََّ َوَمََلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى الحَعاَلَمنَي، فَ َقاَل َِف َكَتابََه الحُمَبنَي: )

 . (22)(النَِّبِ  ََّي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلِ ُموا َتْسِليًما
َبَه  اللهُهمه َصلَ  َوَسلَ مح َوََبرَكح َعَلى َسيَ َدََن َونََبيَ َنا ُُمَمهٍد، َوَعَلى آلََه َوَصحح
ٍر َوُعَمَر َوُعثحَماَن  َُلَفاَء الرهاَشَديَن: َأِب َبكح ََعنَي. َوارحَض اللهُهمه َعَن اْلح َأمجح

 ، َرَمنيَ َوَعَليٍ  َكح  . َوَعنح َسائََر الصهَحابََة األح
اَلَق  َخح فَ َرَها، َوَمَن الحُعُلوَم أَن حَفَعَها، َوَمَن األح َاَت َأوح ْيح أَُلَك َمَن اْلَح اللهُهمه َنسح

ن حَيا،  أَُلَك السهَعاَدَة ِف الدُّ َمَلَها، َوَنسح َخَرَة.َأكح   َوالحَفوحَز ِف اآلح
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ْوَلةِ  ِلَما ُتُِبُّهُ َوتـَْرَضاُه،  زَاِيدْ الشَّيْخ َخِليَفةْ ْبن اللَُّهَم َوفِ ْق رَئِيَس الدَّ
َوِإْخَوانَُه ُحكَّاَم َواْْشَْل بِتَـْوِفيِقَك ََنئَِبُه َوَوِلَّ َعْهِدِه اْْلَِمَُي، 

َمارَاِت.  اإْلِ
َياَء  اللهُهمه  َحح َلَماَت، َوالحُمؤحَمَننَي َوالحُمؤحَمَناَت، األح َلَمنَي َوالحُمسح اغحَفرح لَلحُمسح

ُهمح َواألحَ  َواَت،َمن ح َوُشُيوَخ  الشَّيْخ زَاِيْد َوالشَّيْخ َمْكُتومْ اللَُّهمَّ اْرَحِم  مح
تَـَقُلوا ِإَل ِرْضَواِنَك،  َمارَاِت الَِّذيَن انـْ َوَأْدِخْلُهْم بَِفْضِلَك َفِسيَح اإْلِ

 َجنَّاِتَك.
َمارَاِت نَِعَمَك، َوُجوَدَك َوَفْضلَ  َك، َوَِبِرْك اللَُّهمَّ َأِدْم َعَلى َدْوَلِة اإْلِ

ْْيِ ِف ِف َخْْيَاِِتَا َوَأْهِلَها، واْجَعْلَها َداِئًما ِف َسَعاَدٍة،  َوِمَن اْلَْ
 ِزََّيِدٍة.

َنهَة  َب حَراَر، َوأَدحَخلحُهُم اجلح اللهُهمه ارحَحمح ُشَهَداَء الحَوَطَن َوقُ وهاَت التهَحاُلَف األح
َليَهمح جَ  َز َأهح َياَر، َواجح َخح َرَم َزاَء الصهاَبرَيَن؛ َمَع األح َبَكَرَمَك ََّي َأكح

َرَمنَي. َكح  األح
َراَر َوالسهاَلَم َِف ، اللهُهمه انحُصرح قُ وهاَت التهَحاُلَف الحَعَرِب َ  َتقح َوانحُشَر اََلسح

َلَمنَي،  ََعنيَ َوالحَعاَلََ بُ لحَداَن الحُمسح  .َأمجح
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َقَنا الحَغيحَث َوََل ََتحَعلحَنا َمَن الحَقاَنَطنَي، اللهُهمه  ثًا ُمَغيثًا اسح اللهُهمه َأَغث حَنا َغي ح
َقَنا َمنح بَ رََكاَت السهَماَء، َوأَنحَبتح لََنا َمنح  َهَنيًئا َواَسًعا َشاَماًل، اللهُهمه اسح

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

َب حَراَر،  َنهَة َمَع األح  ََّي َعزَيُز ََّي َغفهاُر.َوأَدحَخلحَنا اجلح
كُروُه َعَلى نََعَمَه يَزَ ِعَباَد اَّللَِّ  دحُكمح. : اذحُكُروا اّلِلهَ الحَعَظيَم َيذحُكرحُكمح، َواشح

 َوأََقَم الصهاَلَة.
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