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الشعور المجتمعي

الخطبة األولى
اْلمد لله رب العالمي ،أْحده سبحانه ْحدا يليق ِبالل وجهه
وعظيم سلطانه ،وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال شريك له،
وأشهد أن سيدنا ونبيـنا ُممدا عبد الله ورسوله ،فاللهم صل وسلم
وبارك على سيدنا ونبيـنا ُممد وعلى آله وصحبه أْجعي ،وعلى من
تبعهم بإحسان إَل يـوم الدين.

أما ب عد :فأوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله ،قال سبحانه
وتـعاَل (:وات قوا الله واعلموا أن الله بما ت عملون بصير)(.)1

أي ها المصلون :إن الشعور المجتمعي هو إحساس بالمسؤولية،
وصدق ف االنتماء ،وقيام كل فـرد بواجبه تاه متمعه ،كل حسب

موقعه ووظيفته ،قال رسول الله  «:كلكم راع ،وكلكم مسؤول
عن رعيته ،المام راع ومسؤول عن رعيته ،والرجل راع في أهله
( )1البقرة . 233 :
1

ومسؤول عن رعيته ،والمرأة راعية في ب يت زوجها ومسؤولة عن
رعيتها»(.)1
والشعور المجتمعي يعل كل واحد يـتحمل مسؤوليته ،ويـؤدي
أمانـته بكل كفاءة وتيز وإبداع ،يدفـعه إيانه بالله تـعاَل ،والرغبة
الصادقة ف خدمة متمعه ورقيه وتـقدمه ،قال النب «: على كل

مسلم صدقة» .قالوا :فإن ل يد؟ قال «:ف ي عمل بيديه ف ي ن فع
ن فسه وي تصدق» .قالوا :فإن ل يستطع؟ قال «:ف يعين ذا الحاجة
الملهوف» .قالوا :فإن ل يـفعل؟ قال «:ف يأمر بالخير» .قالوا:

فإن ل يـفعل؟ قال «:ف يمسك عن الشر ،فإنه له صدقة»(.)2
وف اْلديث حث على الشعور باآلخرين الذين يعيشون معنا ف
المجتمع ،واالجتهاد ف إعانتهم.
وإذا قام كل واحد بواجبه على أحسن حال وأفضله ،فإنه يشارك

ف بناء متمعه ،ويشيد حضارة وطنه بإيابية ،قال النب  «: إن
المؤمن للمؤمن كالب ن يان يشد ب عضه ب عضا»( .)3أي يـقوى كل

( )1متفق عليه.
( )2متفق عليه.
( )3متفق عليه .
2

فـرد باآلخرين ،ويسهم ف دعم أبـناء متمعه ،ويساعد الناس
بـعضهم بـعضا ،ويـتـعاونون فيما بـيـنـهم على الي والمعروف ،قال
الله سبحانه (:وت عاونوا على البر والت قوى)(.)1
وبذا التـعاون والتآزر والشعور المتبادل تـتـقدم المجتمعات ،ويـرتفع
البـنـيان ،ويـزداد العمران.

عباد الله :من أين ي بدأ الشعور المجتمعي؟ يـبدأ بقيام اإلنسان

بأهم واجباته ،فـيـعتِن بأسرته ،الت هي نـواة المجتمع ،فـيبـر والديه

ويسن إليهما ،قال تـعاَل (:ووصي نا النسان بوالديه حسنا)(.)2
فاستشعار المرء حق والديه حافز عظيم ودافع كبي لرعايتهما
وخدمتهما؛ ألن رضا الله ف بر الوالدين وأداء حقوقهما ،ث يـقوم
اإلنسان برعاية حق زوجته وبـناته وأبـنائه ،قال رسول الله  «: إن

الله ت عالى سائل كل راع عما است رعاه أحفظ ذلك أم ضيع،

حتى يسأل الرجل عن أهل ب يته»( .)3وتـتسع دائرة الشعور
المجتمعي فـيـرعى حق جاره ،ويفظ حرمته ،قال الله عز وجل
( )1املائدة . 2 :
( )2العنكبوت . 8 :
( )3ابن حبان . 4493 :
3

(:والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب)(.)1
وهكذا يـعطي الشعور المجتمعي اإلنسان رغبة ف العيش مع أفـراد
متمعه ،والتـفاعل اإلياب معهم على اختالف أديانم ومعتـقداِتم
وأجناسهم ومذاهبهم ،فاألخالق اجلميلة ،والتـعامل الراقي مع
اآلخرين ،واالحتام المتبادل ،والب واإلحسان إليهم ،وحسن اجلوار
معهم ،وإقامة العالقات الطيبة ،وحب الي هلم ،وعدم إيذائهم،
وصون أعراضهم وأمواهلم ،ما أمر به دينـنا اْلنيف ،قال النب 
 «:المسلم من سلم الناس من لسانه ويده»(.)2
وكل هذه سلوكيات متمعية راقية تـعزز التـواصل والتـقارب والعيش
المشتـرك ،وتـفتح آفاقا واسعة ورحبة ف التـعامل اإلياب بـي أفـراد
المجتمع.
أي ها المسلمون :إن شعور اإلنسان بجتمعه يفزه على اتـباع

القواني واألنظمة الت تـنظم سيـر اْلياة ف المجتمع ،فـقد وضعت
لرعاية مصالح البالد والعباد ،وإلقامة المنافع ودفع المضار،
( )1النساء . 36 :
( )2متفق عليه ،والنسائي  4995 :واللفظ له.
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واْلفاظ على المقدرات ،وصيانة األرواح والمكتسبات ،ليـعم اليـر
المجتمع ،ويـثاب المرء على قصده وسعيه ،ويـؤجر على عمله

(:ي وم تجد كل ن فس ما عملت من خير محضرا)(.)1
فاللهم وفـقنا ْجيعا لطاعتك وطاعة رسولك ُممد  وطاعة من
أمرتـنا بطاعته ،عمال بقولك (:يا أي ها الذين آمنوا أطيعوا الله

وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم)(.)2
نـفعِن الله وإياكم بالقرآن العظيم،
وبسنة نبيه الكرمي صلى الله عليه وسلم.
أقول قـوِل هذا وأستـغفر الله ِل ولكم،
فاستـغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

( )1آل عمران . 31 :
( )2النساء . 59 :
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الخطبة الثانية
اْلمد لله رب العالمي ،وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال شريك
له ،وأشهد أن سيدنا ُممدا عبد الله ورسوله ،اللهم صل وسلم
وبارك على سيدنا ُممد وعلى آله وأصحابه أْجعي ،وعلى التابعي
هلم بإحسان إَل يـوم الدين.
أوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله عز وجل.
أي ها المصلون :إن الشعور المجتمعي يـقوي العالقات ،ويـرتقي
بالمجتمع ،ويشيد حضارته ،ويـنشر ثـقافة العمل التطوعي بـي
أفـراده فـيصبح متمعا متـرابطا متالْحا ،متـوادا متـراْحا كاجلسد
الواحد ،متماسك البـنـيان ،قوي األركان ،شعاره التكافل والتطوع،
يد فيه أبـناؤه يد العطاء اْلانية؛ لتبسط األمل والرْحة ،وتـنـفس عن
الملهوف ،وتـبذل المعروف ،فـتـنـعكس خيـرا وبـركة على المجتمع
بأسره  «:والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه»(.)1
هذا وصلوا وسلموا على من أمرت بالصالة والسالم عليه ،قال
تـعاَل (:إن الله وملئكته يصلون على النبي يا أي ها الذين آمنوا

( )1مسلم . 2699 :
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صلوا عليه وسلموا تسليما)( .)1وقال رسول الله  «: من صلى

علي صلة صلى الله عليه بها عشرا»( .)2اللهم صل وسلم
وبارك على سيدنا ونبيـنا ُممد وعلى آله وصحبه أْجعي.
اللهم إنك قد منـنت عليـنا بوطن التسامح والمحبة؛ فاجعل العفو
شيمتـنا ،والتسامح خلقنا ،والتـراحم سلوكنا ،والعطاء دأبـنا.
اللهم زد اإلمارات علما وحضارة ،وبناء وازدهارا ،ورقيا وْجاال.
اللهم ارزقـنا حب القراءة والكتاب وطلب العلم .اللهم اجعل
ألسنتـنا رطبة بذكرك ،ناطقة بشكركُ ،مسنة إَل خلقك.
اللهم ارحم شهداء الوطن وقـوات التحالف األبـرار ،اللهم اجز خيـر
اجلزاء أمهات الشهداء وآباءهم وزوجاِتم وأهليهم ْجيعا ،اللهم
انصر قـوات التحالف العرب ،الذين َتالفوا على رد اْلق إَل
أصحابه ،اللهم وفق أهل اليمن إَل كل خي ،واْجعهم على كلمة
اْلق والشرعية ،وارزقـهم الرخاء واالستقرار يا أكرم األكرمي.
اللهم انشر االستقرار والسالم ف بـلدان المسلمي والعال أْجعي.
( )1األحزاب . 56 :
( )2مسلم .384 :
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اللهم ارض عن اللفاء الراشدين :أب بكر وعمر وعثمان وعلي،
وعن سائر الصحابة األكرمي.
اللهم إنا نسألك من الي كله ،عاجله وآجله ،ونسألك اجلنة لنا
ولوالدينا ،ولمن له حق عليـنا ،وللمسلمي أْجعي.
اللهم وفق رئيس الدولة ،الشيخ خليفة بن زايد ،وأدم عليه

موفور الصحة والعافية ،واجعله يا رب نا في حفظك وعنايتك،

ووفق اللهم نائبه وولي عهده األمين لما تحبه وت رضاه ،وأيد
إخوانه حكام المارات.

اللهم اغفر للمسلمي والمسلمات األحياء منـهم واألموات اللهم

ارحم الشيخ زايد ،والشيخ مكتوم ،وشيوخ المارات الذين

ان ت قلوا إلى رحمتك ،وأدخل اللهم ف عفوك وغفرانك ورْحتك
آباءنا وأمهاتنا وْجيع أرحامنا ومن له حق عليـنا.
اللهم اجعل ْجعنا هذا ْجعا مرحوما ،واجعل تـفرقـنا من بـعده تـفرقا
معصوما ،وال تدع فيـنا وال معنا شقيا وال ُمروما.
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اللهم احفظ دولة المارات من الفتن ما ظهر من ها وما بطن،

وأدم علي ها األمن واألمان يا رب العالمين(.)1
ربـنا آتنا ف الدنـيا حسنة وف اآلخرة حسنة ،وقنا عذاب النار.

عباد الله (:إن الله يأمر بالعدل والحسان وإيتاء ذي القربى

وي ن هى عن الفحشاء والمنكر والب غي يعظكم لعلكم

تذكرون)(.)2

اذكروا الله العظيم يذكركم ،واشكروه على نعمه يزدكم (وأقم

الصلة إن الصلة ت ن هى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله
أكب ر والله ي علم ما تصن عون)(.)3

( )1يكررها الخطيب مرتين.
( )2النحل . 90 :
( )3العنكبوت . 45 :
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 من مسؤولية الخطيب : .2أن يكون حجم ورقة الطبة صغيا ( ).
 .1اْلضور إَل اجلامع مبكرا .
 .4أن يكون املؤذن ملتزما بلبس البشت،
 .3مسك العصا .
ومستعدا إللقاء الطبة كبديل ،وإبداء املالحظات على الطيب إن وجدت.
 .5التأكد من عمل السماعات الداخلية الالقطة لألذان املوحد وأنا تعمل بشكل
جيد أثناء الطبة.
 .6التأكد من وجود كتاب خطب اجلمعة ف مكان بارز (على اْلامل).
 .7منع التسول ف املسجد منعا باتا ،ولإلبالغ عن املتسول يرجى االتصال برقم
( )800 26 26أو رقم ( )999أو إرسال رسالة نصية على رقم (.)2828
 لطفا  :من يرغب أن يكتب خطبة فليسلها مشكورا على فاكس026211850
أو يرسلها على إييل Alsaeed.Ibrahim@awqaf.ae
 أضيفت خدمة جديدة لتطوير خطبة اجلمعة على موقع اهليئةwww.awqaf.ae
وذلك من خالل اقتاح عناوين جديدة أو إثراء للعناوين املعتمدة أو إبداء الرأي ف
الطب الت ألقيت.
الرؤية :مرجعية إسالمية 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 الرمسي بالدولة باللغات (العربية  ،واإلجنليزية  ،واألوردو)800 24 22
لإلجابة على األسئلة الشرعية وقسم الرد على النساء
من الثامنة صباحا حىت الثامنة مساء عدا أيام العطل الرمسية
2535
 خدمة الفتوى عب الرسائل النصية  smsعلى الرقم10

