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اجلمعة 25 :شعبان 1439هـ

اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

الموافق2018/5/11 :م

اسم الله المجيب

الخطبة الول
اْلمد لله الذي ييب من دعاه ،ويـلّب من ناداه ،ويـعطي من سأله،
ويكرم من قصده ،وأشهد أن ل ِله ِل الله وْده ل شريَ له،
وأشهد أن سيدنا ونبيـنا ُممدا عبد الله ورسوله ،صلى الله وسلم
وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجعي ،وعلى من تبعهم بإْسان ِل
يـوم الدين.

أما بـعد :فأوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله ،قال سبحانه
وتـعال (:واتـقوا يـوما تـرجعون فيه إل الله ثم تـوف كل نـفس ما
كسبت وهم ال يظلمون)(.)1

أيـها المسلمون :نن على أبـواب شهر كريِ ،نه شهر رمضان
المبارك ،يستجيب الله تـعال فيه دعاء الصائمي ،قال رسول الله

 «: ثالثة ال تـرد دعوتـهم -وذكر منـهم -الصائم حت

يـفطر»( .)2فاجتهدوا ف الدعاء؛ فإن الله تـعال قريب ُميب ،قال

( )1البقرة . 281 :
( )2أمحد ،9743 :والرتمذي 3598 :وابن ماجه ، 1752 :والبيهقي ،6185 :وابن ْبان .3428 :

الله عز وجل على لسان نبيه صالح عليه السالم (:إن ربي قريب

مجيب)( .)1فـ(المجيب) اسم من أساء الله اْلسن التسعة
والتسعي ،ومعناه الذي يـعطي السائل ما يريد( .)2ويسمع الداعي
وييب ،سبحانه يـقابل السؤال بالعطاء ،والدعاء باإلجابة ،ويكشف

السوء ،قال تـعال (:أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف

السوء)(.)3

وقد ْرص األنبياء عليهم السالم على سؤال رّبم ،فاستجاب

دعاءهم ،ولّب نداءهم ،قال تـعال (:ولقد نادانا نوح فـلنعم
المجيبون)( .)4وقال عز وجل عن أيوب عليه السالم (:وأيوب إذ
نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين* فاستجبـنا له

فكشفنا ما به من ضر)( .)5ودعا يونس عليه السالم ربه قائال (:ال
إله إال أنت سبحانك إني كنت من الظالمين* فاستجبـنا له

ونجيـناه من الغم وكذلك نـنجي المؤمنين)(.)6
( )1هود . 61 :
( )2األساء والصفات للبيهقي.)173/1( :
( )3النمل .62 :
( )4الصافات .75 :
( )5األنبياء .84 - 83 :
( )6األنبياء .88 - 87 :
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وأجاب الله تـعال دعاء زكريا عليه السالم (:إذ نادى ربه رب ال

تذرني فـردا وأنت خيـر الوارثين* فاستجبـنا له ووهبـنا له يحي

وأصلحنا له زوجه إنـهم كانوا يسارعون في الخيـرات ويدعونـنا

رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين)( .)1فسبحان الله المجيب الذي
سع أصواتـهم ،وعلم أْواهلم فاستجاب دعاءهم ،وكذلَ يستجيب

سبحانه لعباده المؤمني ،قال جل جالله (:وقال ربكم ادعوني
أستجب لكم)( .)2فإن الستجابة وعد نافذ من الله تـعال  ،قال

 «: أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب
لكم»( .)3وقال الله عز وجل ف اْلديث القدسي «:يا عبادي لو
أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد

فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ،ما نـقص ذلك مما عندي

إال كما يـنـقص المخيط إذا أدخل البحر»( .)4فالدعاء مفتاح كل

خي ،أمرنا الله تـعال به ،وْثـنا عليه ،ووعدنا أن يستجيب لنا(.)5
( )1األنبياء .90 - 89 :
( )2غافر .60 :
( )3أبو داود  ،1175 :وابن ْبان .991 :
( )4مسلم .2577 :
( )5تفسي القرطّب .)309/2( :
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وكان رسول الله  يث أصحابه رضي الله عنـهم على اإلكثار من

دعاء الله المجيب؛ فـيـقول هلم  «: أعجز الناس من عجز في
الدعاء»( .)1ويـعلمهم  أن يسألوا الله المجيب باألدعية اجلامعة

للخي ،فـعن أنس رضي الله عنه :أن رسول الله  عاد رجال من
المسلمي قد اشتد مرضه ،فـقال له  «: هل كنت تدعو الله

بشيء أو تسأله إياه؟» قال :نـعم ،كنت أقول :اللهم ما كنت

معاقّب به ف اْلخرة فـعجله ِل ف الدنـيا .فـقال  «: سبحان الله

ال تطيقه  -أو ال تستطيعه  -أفال قـلت :اللهم آتنا في الدنـيا

حسنة وفي اْلخرة حسنة ،وقنا عذاب النار» .قال أنس رضي الله
عنه :فدعا الله له ،فشفاه(.)2
ويـعلمنا رسول الله  أسباب استجابة الدعاء ،ومنـها أن يكون
الداعي ْاضر القلب أثـناء الدعاء ،مقبال على ربه عند مناجاته ف
سكينة وخشوع ،وأن يكرر الدعاء ثالثا ،قال عبد الله بن مسعود
رضي الله عنه :كان رسول الله ِ ذا دعا دعا ثالثا ،وِذا سأل
سأل ثالثا( .)3والعمل الصالح من أسباب الستجابة ،فإن الله عز
( )1الدعاء للطرباين.61 :
( )2مسلم .2688:
( )3مسلم .1172 :

4

وجل يستجيب دعاء عباده الذين يـتـقربون ِليه بالعمل الصالح ،قال

الله عز وجل (:فاستجاب لهم ربـهم أني ال أضيع عمل عامل

منكم من ذكر أو أنـث )( .)1فال يضيع لديه عمل عامل ،بل يـوفيهم

أجورهم ،ويزيدهم من فضله.

ويستجاب للمسلم ما ل يستبطئ اإلجابة ،قال  «: يستجاب

لحدكم ما لم يـعجل يـقول :دعوت فـلم يستجب»(.)2

ودلنا رسول الله  على أوقات اإلجابة ،ومنـها ثـلث الليل اْلخر،

قال  «: إذا مض شطر الليل أو ثـلثاه يـنزل الله تـبارك وتـعال

إل السماء الدنـيا فـيـقول :هل من سائل يـعط  ،هل من داع

يستجاب له ،هل من مستـغفر يـغفر له ،حت يطلع الصبح»(.)3
فـيا فـوز من استثمر أوقات الستجابة ف مناجاة الله تـعال ،قال 

 «:إن في الليل لساعة ال يـوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها
شيئا إال أعطاه إياه ،وهي في كل ليـلة»(.)4

( )1آل عمران 195 :
( )2متفق عليه .
( )3مسلم . 758 :
( )4مسلم .757 :
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ويـعلمنا رسول الله  أن الله المجيب أعلم بالعبد من نـفسه،
وْكيم ف استجابته لدعائه ،يتار األفضل له ،قال  «: ما من

مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ،وال قطيعة رحم إال أعطاه الله
بها إحدى ثالث :إما أن تـعجل له دعوته ،وإما أن يدخرها له في

اْلخرة ،وإما أن يصرف عنه من السوء مثـلها» .قالواِ :ذا نكثر .

قال  «: الله أكثـر»(.)1

فاللهم يا ُميب الدعاء استجب دعاءنا ،ووفـقنا لطاعتَ أجعي،
وطاعة رسولَ ُممد األمي  وطاعة من أمرتـنا بطاعته ،عمال
بقولَ (:يا أيـها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي
المر منكم)(.)2

نـفعِن الله وِياكم بالقرآن العظيم،
وبسنة نبيه الكري صلى الله عليه وسلم.
أقول قـوِل هذا وأستـغفر الله ِل ولكم،
فاستـغفروه ِنه هو الغفور الرْيم.

( )1أمحد  ، 11133 :والرتمذي  ، 3573 :واْلاكم ف املستدرك .1816 :
( )2النساء . 59 :
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الخطبة الثانية
اْلمد لله رب العالمي ،وأشهد أن ل ِله ِل الله وْده ل شريَ
له ،وأشهد أن سيدنا ونبيـنا ُممدا عبد الله ورسوله ،صلى الله وسلم
وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجعي ،وعلى من تبعهم بإْسان ِل
يـوم الدين
أوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله عز وجل.
أيـها المسلمون :ماذا نـتـعلم من اسم الله تـعال المجيب؟ ِن
اسم الله المجيب يـعلم المسلم قـربه من موله تـعال ،وساعه لندائه
ودعائه ،فـقد سأل الصحابة رضي الله عنـهم رسول الله  فـقالوا:

أقريب ربـنا فـنـناجيه ،أم بعيد فـنـناديه؟ فأنـزل الله تـعال (:وإذا سألك

عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان)( .)1فال
يمل المسلم هم اإلجابة ولكن يمل هم الدعاء؛ فإن الله عز
وجل قريب يسمع من دعاه ،وييب من رجاه ،فمن أيـقن باسم الله
المجيب اطمأن قـلبه ،وتـوجه ِليه سبحانه بالدعاء موقنا باإلجابة،
قال رسول الله  «: إذا سألتم الله عز وجل أيـها الناس فاسألوه

( )1تفسي الطربي ( ،)287/14وتفسي القرطّب )308/2( :واْلية من سورة البقرة .186 :
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وأنـتم موقنون باإلجابة»( .)1هذا وصلوا وسلموا على من أمرُت

بالصالة والسالم عليه ،قال تـعال (:إن الله ومالئكته يصلون عل

النبي يا أيـها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما)( .)2وقال

رسول الله  «:من صل علي صالة صل الله عليه بها
عشرا»(.)3

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبيـنا ُممد وعلى آله وصحبه
أجعي .وارض اللهم عن اْللفاء الراشدين :أِب بكر وعمر وعثمان
وعلي ،وعن سائر الصحابة األكرمي.
اللهم ِنا نسألَ من اْلي كله عاجله وآجله ،ما علمنا منه وما ل
نـعلم ،ونسألَ من خي ما سألَ عبدك ونبيَ ُممد  ونسألَ
اجلنة وما قـرب ِليـها من قـول أو عمل.
اللهم ارْم شهداء الوطن األوفياء ،وارفع درجاِتم ف عليي مع
األنبياء ،واجز أمهاِتم وآباءهم وزوجاِتم وأهليهم جيعا جزاء
الصابرين يا سيع الدعاء.
( )1الرتمذي  ،3479 :وأمحد  6655 :واللفظ له.
( )2األْزاب . 56 :
( )3مسلم .384 :
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اللهم انصر قـوات التحالف العرِب ،الذين َتالفوا على رد اْلق ِل
أصحابه ،اللهم كن معهم وأيدهم ،اللهم وفق أهل اليمن ِل كل
خي ،واجعهم على كلمة اْلق والشرعية ،وارزقـهم الرخاء يا أكرم
األكرمي.
اللهم انشر الستقرار والسالم ف بـلدان المسلمي والعال أجعي.
اللهم وفق رئيس الدولة ،الشيخ خليفة بن زايد لكل خير،

واحفظه بحفظك وعنايتك ،فـقد أكرم شعبه وأسعده ،ووفق
اللهم نائبه وولي عهده المين لما تحبه وتـرضاه ،وأيد إخوانه

حكام اإلمارات.

اللهم إنا ندعوك يا الله يا مجيب في هذه اليام المباركة في
ذكرى مئوية الشيخ زايد طيب الله ثـراه أن تـرحم الشيخ زايد

وأن تجعل ما قدم من خير وعطاء في ميزان حسناته ،وأن تدخله

فسيح جناتك ،وأن تـرحم الشيخ مكتوم ،وشيوخ اإلمارات الذين
انـتـقلوا إل رحمتك ،اللهم ارحمهم رحمة واسعة من عندك،

وأفض عليهم من خيرك ورضوانك.
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اللهم اغفر للمسلمي والمسلمات األْياء منـهم واألموات ،وأدخل
اللهم ف عفوك وغفرانَ ورمحتَ آباءنا وأمهاتنا وجيع أرْامنا ومن
له ْق عليـنا.
اللهم احفظ لدولة اإلمارات استقرارها ورخاءها ،وبارك في

خيـراتها ،وأدم عليـها المن والمان يا رب العالمين.

اللهم اسقنا الغيث ول َتعلنا من القانطي ،اللهم أغثـنا ،اللهم أغثـنا،
اللهم أغثـنا غيثا مغيثا هنيئا واسعا شامال ،اللهم اسقنا من بـركات
السماء ،وأنبت لنا من بـركات األرض.
اذكروا الله العظيم يذكركم ،واشكروه على نعمه يزدكم.

وأقم الصالة.
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 من مسؤولية الخطيب: .1اللتزام التام باْلطبة املكتوبة وعدم اْلروج عنها ِل بتصريح مكتوب.
 .2اْلضور ِل اجلامع مبكرا .
 .3أن يكون ْجم ورقة اْلطبة صغيا ( ).
 .4مسَ العصا .
 .5أن يكون املؤذن ملتزما بلبس البشت ،ومستعدا إللقاء اْلطبة كبديل ،وِبداء
املالْظات على اْلطيب ِن وجدت.
 . 6التأكد من عمل السماعات الداخلية الالقطة لألذان املوْد وأهنا تعمل بشكل
جيد أثناء اْلطبة.
 .7التأكد من وجود كتاب خطب اجلمعة ف مكان بارز (على اْلامل).
 .8منع التسول ف املسجد منعا باتا ،ولإلبالغ عن املتسول يرجى التصال برقم
( )800 26 26أو رقم ( )999أو ِرسال رسالة نصية على رقم (.)2828
 لطفا :من يرغب أن يكتب خطبة فليسلها مشكورا على فاكس 026211850أو يرسلها على ِمييل Khutba@Awqaf.gov.ae
 أضيفت خدمة جديدة لتطوير خطبة اجلمعة على موقع اهليئة www.awqaf.aeوذلَ ل قرتاح عناوين جديدة أو ِثراء للعناوين املعتمدة أو ِبداء
الرأي ف اْلطب اليت ألقيت.
ـــــ
الرؤية :مرجعية ِسالمية عاملية وتنمية وقفية مستدامة.
الرسالة :تنمية الوعي الديِن ،وتطوير املساجد ،واملراكز القرآنية ،والفتوى الشرعية،
واْلج والعمرة ،والتنمية الوقفية ،وابتكار منظومات ذكية إلسعاد اجملتمع.
 مركز الفتوى الرسي بالدولة باللغات (العربية ،واإلجنليزية ،واألوردو)800 24 22
لإلجابة على األسئلة الشرعية وقسم الرد على النساء
من الثامنة صباْا ْىت الثامنة مساء عدا أيام العطل الرسية
2535
 -خدمة الفتوى عرب الرسائل النصية  smsعلى الرقم
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