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اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

الموافق2017/11/17 :م

التسامح

الخطبة األولى
اْلمد لله رب العالمي ،البـر الرحيم ،يب عباده المتسامي،
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 أجعي ،وعلى من تبعهم بإحسان
إَل يـوم الدين.
أما ب عد :فأوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله ،قال سبحانه

وتـعاَل (:وأن ت عفوا أق رب للت قوى وَل ت نسوا الفضل ب ي نكم إن

الله بما ت عملون بصير)(.)1

أي ها المصلون :إن التسامح من القيم اإلنسانية الراقية ،والمبادئ
اإلسالمية الفاضلة ،وحقيقته :حب الي للناس ،واحِتامهم
وتـقديرهم ،واللي ِف التـعامل معهم ،ومقابـلتـهم باإلحسان ،ورؤية

( )1البقرة .237 :
1

فضلهم وحسناتم ،والصفح عن أخطائهم وزالتم ،قال الله تـعاَل
لنبيـنا ممد  (: فاصفح الصفح الجميل)(.)1
والعفو من معان التسامح الت يـنال صاحبـها أجرا عظيما ،قال

سبحانه (:فمن عفا وأصلح فأجره على الله)(.)2

وإن للتسامح ِف المجتمع صورا عديدة ،وأهها ما يكون بـي
الزوجي من تـعامل على أسس من التسامح والتـغاضي عن الزالت،
وإقالة العثـرات ،والمودة واأللفة ،واللي والرحة ،تقيقا لقوله

تـعاَل (:وجعل ب ي نكم مودة ورحمة)( .)3حّت تصفو اْلياة
الزوجية ،ويسعد أفـراد األسرة ،ويكون األبـوان قدوة ألوالدهم ِف
التسامح وحسن التـعامل ،فـيـنشأ أوالدك أيـها األب الكري والمرّب
الفاضل على التسامح فيما بـيـنـهم ،واللي ِف معامالتم ،والعفو
عن أخطاء بـعضهم بـعضا ،فـيـنجحوا ويسعدوا ِف حياتم ،وإدارة
أسرهم ،ويكونوا متحابي متـرابطي ،فيما بـيـنـهم متآلفي ،مهما
واجهوا من تديات ،أو عصفت بم خالفات ،فإن التسامح يكون
( )1اْلجر .85 :
( )2الشورى .40 :
( )3الروم .21 :
2

هلم رفيقا ،والمحبة إَل اجلنة طريقا ،قال رسول الله  ألحد

أصحابه «:أتحب الجنة؟» .قال :نـعم .قال «:فأحب ألخيك ما
تحب لن فسك»(.)1

ومن صور التسامح ما يكون ِف المعامالت بـي الناس ،من بـيع

وشراء ،وتارة وقضاء ،قال النب  «: رحم الله عبدا سمحا إذا
باع ،سمحا إذا اشت رى ،سمحا إذا اق تضى»(.)2

وِف هذا اْلديث الشريف :دعا النب  بالرحة والبـركة لمن تلى
بالتسامح وحسن المعاملة ،ومعال األخالق ومكارمهاِ ،ف بـيعه
وشرائه ،وطلب قضاء حقه ،فمن أحب أن تـناله بـركة دعوة النب
 فـليكن سحا.
فإذا رجوت الرحة من ربك ،وأردت البـركة ِف كسبك ،والسعة ِف
رزقك؛ فكن متساما مع اآلخرين ِف تـعامالتك ،قال رسول الله
 «: اسمح يسمح لك»( .)3أي :عامل اللق الذين هم عباد
الله بالمسامة ،يـعاملك سبحانه بثله ِف الدنـيا واآلخرة.
( )1عبد اهلل بن أحد ِف زياداته على املسند .17107 :
( )2البخاري ، 2076 :ابن ماجه ،2203 :والبيهقي  ،11297 :واللفظ له.
( )3أحد .2233 :
3

وقال بـعض اْلكماء :أحسن إن أحببت أن يسن الله إليك(.)1
وكم ِف المجتمع من أناس هيني ليني متسامي عاملوا اللق
باإلحسان ؛ فأحسن الله تـعاَل إليهم ،وبارك هلم ،ووسع أرزاقـهم.
أي ها المتسامحون :إن من صور التسامح وأكثرها انتشارا ،تـقدير
الناس جيعا واحِتامهم ،واللي هلم ،وتلك رحة من الله تـعاَل
يـقذفـها ِف قـلوب من يشاء من عباده ،قال سبحانه لرسوله 

(:فبما رحمة من الله لنت لهم)(.)2

ولما اشتكى رسولنا  لربه عناد قـومه قائال (:يا رب إن هؤَلء

ق وم َل ي ؤمنون)( .)3أمره الله تـعاَل بالصفح عنـهم ،ومسالمتهم،
فـقال عز وجل (:فاصفح عن هم وقل سَلم فسوف ي علمون)(.)4
وذلك أمر الله أنـزله إَل النب  وقد أمركم سبحانه أن تـقتدوا به،
فكونوا متسامي فيما بـيـنكم ،ومع غيكم ،فإن التسامح والمعاملة
باْلسن واللي مبدأ إنسان وواجب شرعي يِتم كرامة اإلنسان،
فـهو حق للناس جيعا على اختالف أعراقهم وأنسابم وألوانم

( )1فيض القدير .)512/1( :
( )2آل عمران .159 :
( )3الزخرف . 88 :
( )4الزخرف .89 :
4

وأديانم ،قال تـعاَل (:ولقد كرمنا بني آدم)( .)1وقال رسول الله

 «: الناس ب نو آدم ،وآدم من ت راب»(.)2

ولقد عامل اإلسالم غيـر المسلمي بتسامح ولي ،وقـرر مبدأ ( َل

إكراه في الدين)( .)3ووضع أسسا من الب واإلحسان ِف التـعامل
معهم ،وقدم لنا صورة راقية تـبـي كيف يكون التـعاون اإلنسان
القائم على التسامح واحِتام حقوق اآلخرين ،وأثـر ذلك ِف البناء
اْلضاري ،حيث حرص النب الكري  على تـوطيد العالقات بـي
المسلمي وبـي غيهم من سكان المدينة على أساس من
التسامح ،فكانت وثيقة المدينة خيـر دليل على ذلك.
وقد أمرنا أن نـتـعامل بالعدل واإلنصاف فيما بـيـنـنا ومع غينا؛ فـقال
عز وجل (:يا أي ها الذين آمنوا كونوا ق وامين لله شهداء بالقسط

وَل يجرمنكم شنآن ق وم على أَل ت عدلوا اعدلوا هو أق رب
للت قوى وات قوا الله إن الله خبير بما ت عملون)(.)4

( )1اإلسراء .70 :
( )2أبو داود  ،5116 :والِتمذي  ،3956 :وأحد .8721 :
( )3البقرة .256 :
( )4املائدة .8 :
5

فاللهم زدنا تساما ،ومبة وتآلفا ،ووفـقنا لطاعتك أجعي ،وطاعة

رسولك ممد  وطاعة من أمرتـنا بطاعته ،عمال بقولك (:يا أي ها
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم)(.)1
نـفعِن الله وإياكم بالقرآن العظيم،
وبسنة نبيه الكري صلى الله عليه وسلم.
أقول قـول هذا وأستـغفر الله ل ولكم،
فاستـغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

( )1النساء .59 :

6

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 أجعي ،وعلى التابعي
هلم بإحسان إَل يـوم الدين.
أوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله عز وجل.
أي ها المصلون :إن التسامح قيمة عظيمة ،تـؤلف بـي الناس،
وتـقرب بـي الشعوب ،فـيتـعاونوا ويـتـعارفوا ،وذلك مطلب شرعي،

قال تـعاَل (:يا أي ها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأن ثى وجعلناكم

شعوبا وق بائل لت عارفوا)(.)1
والتسامح يـغرس المحبة ِف النـفوس ،ويول الصومة إَل مودة،
والعداوة إَل مبة ،قال تـعاَل (:وَل تستوي الحسنة وَل السيئة

ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي ب ي نك وب ي نه عداوة كأنه ولي

حميم)(.)2

( )1اْلجرات .13 :
( )2فصلت .34 :
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وإن دولة اإلمارات حاضنة لقيم التسامح والسلم والتـعددية
الثـقافية ،وكفلت قـوانينـها للجميع االحِتام والتـقدير ،وعدم التمييز،
وأنشأت وزارة للتسامح لتـعزيز هذه الثـقافة على مر األجيال ،وهذا
انعكاس لما يـتحلى به شعب اإلمارات من قيم اإلسالم اْلنيف،
والعادات العربية األصيلة.
هذا وصلوا وسلموا على من أمرُت بالصالة والسالم عليه ،قال

تـعاَل (:إن الله ومَلئكته يصلون على النبي يا أي ها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما)( .)1وقال رسول الله  «: من صلى
علي صَلة صلى الله عليه بها عشرا»(.)2

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبيـنا ممد وعلى آله وصحبه
أجعي ،وارض اللهم عن اللفاء الراشدين :أّب بكر وعمر وعثمان
وعلي ،وعن سائر الصحابة األكرمي.
اللهم إنك قد منـنت عليـنا بوطن التسامح؛ فاجعل العفو شيمتـنا،
والتسامح خلقنا ،والتـراحم سلوكنا ،والعطاء دأبـنا.
( )1األحزاب . 56 :
( )2مسلم .384 :
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اللهم زدنا سعادة وطمأنينة وهناء؛ وأدم السعادة على وطننا وبـيوتنا
وعلى أهلينا وأرحامنا.
اللهم ارحم شهداء الوطن األوفياء ،وارفع درجاتم ِف عليي مع
األنبياء ،واجز أمهاتم وآباءهم وزوجاتم وأهليهم جيعا جزاء
الصابرين يا سيع الدعاء.
اللهم انصر قـوات التحالف العرّب ،الذين تالفوا على رد اْلق إَل
أصحابه ،اللهم كن معهم وأيدهم ،اللهم وفق أهل اليمن إَل كل
خي ،واجعهم على كلمة اْلق والشرعية ،وارزقـهم الرخاء يا أكرم
األكرمي.
اللهم انشر االستقرار والسالم ِف بـلدان المسلمي والعام أجعي.
اللهم اجعل الصبـر سبيلنا لإلبداع وطلب العلم والمعال وخدمة
الوطن ،ورفع رايته ِف األعال.
اللهم زد اإلمارات بـهجة وجاال ،واكتب لمن غرس فيها هذه
اليـرات األجر واْلسنات يا أرحم الراحي.
اللهم وفق رئيس الدولة ،الشيخ خليفة بن زايد لكل خير،

واحفظه بحفظك وعنايتك ،وأنعم عليه بالصحة ،وألبسه ث وب
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العافية ،ووفق اللهم نائبه وولي عهده األمين لما تحبه وت رضاه،
وأيد إخوانه حكام اإلمارات.

اللهم اغفر للمسلمي والمسلمات األحياء منـهم واألموات ،اللهم

ارحم الشيخ زايد ،والشيخ مكتوم ،وشيوخ اإلمارات الذين
ان ت قلوا إلى رحمتك ،اللهم ارحمهم رحمة واسعة من عندك،

وأفض عليهم من خيرك ورضوانك.

اللهم احفظ لدولة اإلمارات استقرارها ورخاءها ،وبارك في

خي راتها ،وأدم علي ها األمن واألمان يا رب العالمين(.)1
اللهم ارزقـنا اْلكمة ِف أقـوالنا وأفـعالنا ،واجعلنا من الموفي
بالوعود ،اْلافظي للعهود يا ذا اجلالل واإلكرام.
اللهم اسقنا الغيث وال تعلنا من القانطي ،اللهم أغثـنا ،اللهم
أغثـنا ،اللهم أغثـنا ،اللهم اسقنا من بـركات السماء ،وأنبت لنا من
بـركات األرض.
اذكروا الله العظيم يذكركم ،واشكروه على نعمه يزدكم.
وأقم الصالة.

( )1يكررها الخطيب مرتين.
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 من مسؤولية الخطيب : .1اْلضور إَل اجلامع مبكرا .
 .2أن يكون حجم ورقة الطبة صغيا ( ).
 .3مسك العصا .
 .4أن يكون املؤذن ملتزما بلبس البشت ،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 ( ،)2828وعلى
اإلمام إبالغ الفرع بأية حالة تسول.
 لطفا  :من يرغب أن يكتب خطبة فليسلها مشكورا على فاكس026211850
أو يرسلها على إمييل Alsaeed.Ibrahim@awqaf.ae
 أضيفت خدمة جديدة لتطوير خطبة اجلمعة على موقع اهليئةwww.awqaf.ae
وذلك من خالل اقِتاح عناوين جديدة أو إثراء للعناوين املعتمدة أو إبداء الرأي ِف
الطب الت ألقيت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الرسي بالدولة باللغات (العربية  ،واإلجنليزية  ،واألوردو)800 24 22
لإلجابة على األسئلة الشرعية وقسم الرد على النساء
من الثامنة صباحا حّت الثامنة مساء عدا أيام العطل الرسية
2535
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