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اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

الموافق2017/8/18 :م

السمعة الطيبة

الخطبة الولى
اْلمد لله الذي رفع ذكر رسله وأنبيائه ،وحبب السمعة الطيبة إل
عباده ،وأشهد أن ل إله إل الله وحده ل شريك له ،وأشهد أن
سيدنا ونبيـنا ُممدا عبد الله ورسوله ،أعطر العالمي سية ،وأنـقاهم
سريرة ،فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبيـنا ُممد وعلى آله
وصحبه أْجعي ،وعلى من تبعهم بإحسان إل يـوم الدين.
أما ب عد :فأوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله ،قال سبحانه
وتـعال (:وقيل للذين ات قوا ماذا أن زل ربكم قالوا خي را للذين

أحسنوا في هذه الدن يا حسنة ولدار اآلخرة خي ر ولنعم دار
المتقين)(.)1

عباد الله :إن السمعة الطيبة والذكر اْلسن قيمة نبيلة ،ومقصد
عظيم ،دعا به األنبياء عليهم السالم ،قال الله تـعال على لسان

( )1النحل .30 :
1

سيدنا إبـراهيم عليه السالم (:واجعل لي لسان صدق في

اآلخرين)( .)1أي اجعل ل ذكرا ْجيال ،وثـناء حسنا باقيا ف الناس
من بـعدي( .)2فاستجاب الله عز وجل دعوته ،ونشر ف العالمي
حسن سعته ،وقد أنـعم الله تـعال بذلك على أنبيائه ورسله ،قال
سبحانه (:وجعلنا لهم لسان صدق عليا)(.)3
واشتهر النب  بالصادق األمي قـبل بـعثته ،فسبـقته سعته الطيبة
إل قـلوب الناس قـبل نـبـوته ،فكان أهل مكة يأتنونه على ودائعهم
وأمواهلم ،وإذا اختـلفوا ف شيء رجعوا إليه  وقالوا له :ما جربـنا
عليك كذبا(.)4
فـلما نـزل الوحي عليه  رفع الله سبحانه ذكره الطيب ف الدنـيا

واآلخرة( .)5قال الله تـعال له (:ورف عنا لك ذكرك)( .)6فـلم َيتلف
أحد على حسن خلقه ،وطيب سعته  ،قال سيدنا جعفر بن

( )1الشعراء . 84 :
( )2تفسي الطربي (.)364/19
( )3مرمي . 50 :
( )4متفق عليه .
( )5تفسي ابن كثي .)430/8( :
( )6الشرح .4 :
2

أِب طالب رضي الله عنه :بـعث الله إليـنا رسول منا ،نـعرف نسبه
وصدقه وأمانـته وعفافه(.)1
وقد سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان قـبل إسالمه عن النب 
فـقال :هل كنتم تـتهمونه بالكذب قـبل أن يـقول ما قال؟ فـقال أبو
سفيان :ل .فـقال هرقل :أعرف أنه ل يكن ليذر الكذب على
الناس ويكذب على الله(.)2
أي ها المسلمون :إن الذكر اجلميل ،والسية اْلسنة ،والسمعة
الطيبة تسبق أصحابـها ،وتـتخطى اآلفاق ،فتفتح هلم القلوب،
وتشرح هلم الصدور ،وتطمئن النـفوس إل التـعامل معهم ،وتـرفع
عند الله مقامهم ،وتـعزز عند الناس قدرهم؛ فـهذا نب الله يوسف

عليه السالم قالت عنه النسوة (:حاش لله ما علمنا عليه من

سوء)( .)3أي :حاش لله أن يكون يوسف متـهما ،والله ما علمنا
عليه من سوء(.)4

( )1أمحد  ،1740 :وابن خزمية .14 :
( )2متفق عليه .
( )3يوسف .51 :
( )4تفسي ابن كثي .)394/4( :
3

وكذلك النجاشي ملك اْلبشة تـعدت سعته الطيبة اآلفاق ،وعرف
الناس طيب معدنه وأخالقه وعدله ،وقد قال عنه النب  «: إن

بأرض الحبشة ملكا ال يظلم أحد عنده»( .)1وبقيت سعته الطيبة
على مر القرون تشهد له باْلي.

عباد الله :كيف تصنع السمعة الطيبة للف راد والمجتمعات؟

قال الله تـعال (:إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم
الرحمن ودا)( .)2أي حبا ف قـلوب عباده( ،)3فإن استقامة
اإلنسان على العمل الصالح واألخالق اْلسنة ،والسلوكيات الراقية،
والتصرفات اْلكيمة المسؤولة ،والتـعامل اجلميل خيـر ما يصنع
سعته الطيبة ،وإن السية العطرة بـي الناس هي ُمصلة أفـعال المرء
وأقـواله ،وتاريخ أخالقه وسلوكه ،والمسلم يرص على حسن سعته،

كما علمنا النب  بقوله «:من ات قى الشب هات استب رأ لدينه
وعرضه»( .)4أي صان نـفسه عن كالم الناس فيه.

( )1البيهقي ف السنن الكربى  ، 9/9ودلئل النبوة .18190 :

( )2مرمي .96 :
( )3تفسي القرطب .160/11 :

( )4متفق عليه .
4

ومن مموع سعة األفـراد تـتكون سعة المجتمع ،فحسن أخالق
البن يـعكس سعة أهل بـيته ،وإتـقان الموظف وانضباطه ف عمله،
وتـعامله الراقي مع الناس؛ يشكل سعة مؤسسته ،وهكذا يكون
المرء سعته بسلوكه وأقـواله وأفـعاله.

أي ها المؤمنون :ما ف وائد السمعة الطيبة للف راد والمجتمعات؟
إن السمعة الطيبة تـتـرك آثارها اْلسنة ف قـلوب اآلخرين ،وتـعمل
على بناء الثـقة ف أذهانم ،وصاحب السمعة الطيبة يـقبل الناس
عليه ،فإن كان تاجرا أحبوا التـعامل معه لصدقه وأمانته ،فـيـربح ف
الدنـيا ،ويسعد ف اآلخرة ،وإن كان معلما حسن السمعة نال
الحتام والتـقدير ،وإن كان موظفا محده المتـعاملون ودعوا له،
وذكروه بي ،وذلك من البشارات المعجلة له ف الدنـيا مع ما
يـنتظره ف اآلخرة من نعيم مقيم ،قيل لرسول الله  : أرأيت الرجل
الذي يـعمل العمل من اْلي ،ويمده الناس عليه؟ قال «:تلك
عاجل بشرى المؤمن»(.)1

( )1مسلم . 44 :
5

فـنسأل الله تـعال أن يعلنا من حسن قـوله وعمله؛ فحسنت سعته
وطابت سيته ،اللهم وفـقنا ْجيـعا لطاعتك وطاعة رسولك ُممد

 وطاعة من أمرتـنا بطاعته ،عمال بقولك (:يا أي ها الذين آمنوا
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي المر منكم)(.)1

نـفعِن الله وإياكم بالقرآن العظيم،
وبسنة نبيه الكرمي 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 ل إله إل الله وحده ل شريك
له ،وأشهد أن سيدنا ُممدا عبد الله ورسوله ،اللهم صل وسلم
وبارك على سيدنا ُممد وعلى آله وأصحابه أْجعي ،وعلى التابعي
هلم بإحسان إل يـوم الدين.
أوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله عز وجل.
أيها المصلون :إن السمعة الطيبة تـعظم أهيتـها كلما كانت
المسؤولية فيها أكبـر وأوسع ،وسعة الوطن من سعة أبـنائه ،وكل
فـرد سفي عن سعة بالده ،وهي أمانة عظيمة ف عنقه ،يصنـعها
الذين يـعملون بد وإخالص ،ويـقدرون المسؤولية ،ويصونون
األمانة ،ويفظون العهد ،وقد بـن اآلباء المؤسسون لدولة اإلمارات
السمعة الطيبة ،ونن اليـوم مطالبون باْلفاظ عليـها ،والعمل على
ازدهارها وانتشارها ،بالستمرار والرتقاء بسن الفعال ،وطيب
األقـوال ،قال الله تـعال (:وقولوا للناس حسنا)( .)1وإن شهداء
الوطن األطهار وجنودنا البـواسل صنـعوا السمعة العالمية الرائدة

( )1البقرة .83 :
7

لقواتنا المسلحة الت تمي الوطن ،وتصون مكتسباته؛ وتـرفع علم
اإلمارات عاليا خفاقا حّت أصبحت ُمط األنظار على الصعيدين
اإلقليمي والدول ف حفظ الستقرار والسلم الدوليـي ،وإعانة
المنكوبي ف اْلروب والكوارث .فـهل نرص على المحافظة على
السمعة اْلسنة الت وصلت هلا الدولة؟
وهل نـرِب بـناتنا وأبـناءنا على ثـقافة السمعة اْلسنة؟
هذا وصلوا وسلموا على من أمرت بالصالة والسالم عليه ،قال

تـعال (:إن الله وملئكته يصلون على النبي يا أي ها الذين آمنوا

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 وْجال.
( )1األحزاب . 56 :
( )2مسلم .384 :
8

اللهم ارزقـنا حب القراءة والكتاب وطلب العلم .اللهم اجعل
ألسنتـنا رطبة بذكرك ،ناطقة بشكركُ ،مسنة إل خلقك.
اللهم ارحم شهداء الوطن وقـوات التحالف األبـرار ،اللهم اجز خيـر
اجلزاء أمهات الشهداء وآباءهم وزوجاِتم وأهليهم ْجيعا ،اللهم
انصر قـوات التحالف العرِب ،الذين تالفوا على رد اْلق إل
أصحابه ،اللهم وفق أهل اليمن إل كل خي ،واْجعهم على كلمة
اْلق والشرعية ،وارزقـهم الرخاء والستقرار يا أكرم األكرمي.
اللهم انشر الستقرار والسالم ف بـلدان المسلمي والعال أْجعي.
اللهم ارض عن اْللفاء الراشدين :أِب بكر وعمر وعثمان وعلي،
وعن سائر الصحابة األكرمي .اللهم إنا نسألك من اْلي 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 المين لما تحبه
وت رضاه ،وأيد إخوانه حكام اإلمارات .اللهم اغفر للمسلمي
والمسلمات األحياء منـهم واألموات اللهم ارحم الشيخ زايد،
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والشيخ مكتوم ،وشيوخ اإلمارات الذين ان ت قلوا إلى رحمتك،
وأدخل اللهم ف عفوك وغفرانك ورمحتك آباءنا وأمهاتنا وْجيع
أرحامنا ومن له حق عليـنا.
اللهم اجعل ْجعنا هذا ْجعا مرحوما ،واجعل تـفرقـنا من بـعده تـفرقا
معصوما ،ول تدع فيـنا ول معنا شقيا ول ُمروما.

اللهم احفظ دولة اإلمارات من الفتن ما ظهر من ها وما بطن،
وأدم علي ها المن والمان يا رب العالمين(.)1
ربـنا آتنا ف الدنـيا حسنة وف اآلخرة حسنة ،وقنا عذاب النار.

عباد الله (:إن الله يأمر بالعدل واإلحسان 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 : .1اْلضور إل اجلامع مبكرا .
 .2أن يكون حجم ورقة اْلطبة صغيا ( ).
 .3مسك العصا .
 .4أن يكون املؤذن ملتزما بلبس البشت ،ومستعدا إللقاء اْلطبة كبديل ،وإبداء
املالحظات على اْلطيب إن وجدت.
 .5التأكد من عمل السماعات الداخلية الالقطة لألذان املوحد وأنا تعمل بشكل
جيد أثناء اْلطبة.
 .6التأكد من وجود كتاب خطب اجلمعة ف مكان بارز (على اْلامل).
 .7منع التسول ف املسجد منعا باتا ،ولإلبالغ عن املتسول يرجى التصال 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 إمييل 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
اْلطب 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 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
 -خدمة الفتوى عرب الرسائل النصية  smsعلى الرقم
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