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اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

الموافق2017/9/29 :م

مودة ورحمة

الخطبة األولى
اْلمد لله على كل نعمة ،خلق الزوجي وجعل بـيـنـهما مودة ورْحة،
وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال شريك له ،وأشهد أن سيدنا
ونبيـنا حممدا عبد الله ورسوله ،القائل  «:خي ركم خي ركم ألهله،

وأنا خي ركم ألهلي»( .)1فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا
ونبيـنا حممد وعلى آله وصحبه أْجعي ،وعلى من تبعهم بإحسان
إَل يـوم الدين.
أما ب عد :فأوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله ،قال سبحانه
وتـعاَل (:يا أي ها الناس ات قوا ربكم الذي خلقكم من ن فس

واحدة وخلق من ها زوجها وبث من هما رجال كثيرا ونساء وات قوا
الله الذي تساءلون به واألرحام إن الله كان عليكم رقيبا)(.)2

أي ها المصلون :إن المودة والرْحة ها أساس استقرار األسرة،

وسبب سعادة اْلياة الزوجية ،وتلك نعمة من الله تـعاَل على

( )1الرتمذي .3895 :
( )2النساء .1 :

عباده ،وآية من آياته ،قال سبحانه (:ومن آياته أن خلق لكم من

أن فسكم أزواجا لتسكنوا إلي ها وجعل ب ي نكم مودة ورحمة إن

في ذلك َليات لقوم ي ت فكرون)( .)1فمن َتام رْحته سبحانه ببن
آدم أن جعل بـي الزوجي مودة ورْحة.

فما معنى المودة والرحمة؟ إن المودة هي المحبة ،والرْحة هي
الرأفة( .)2وبما تـبـن األسر ،وتدوم العشرة ،فاألب ينو على
أسرته ،ويـقوم بعمله ومسؤولياته ،ويـتابع أبـناءه ،وهو قدوة هلم ف
أقـواله وأفـعاله ،واألم تـرعى بـيتـها ،وتـرّب أوالدها ،وهي أسوة لبـناتا،
فـتـهنأ األسرة بالمودة والرْحة.

عباد الله :كيف نحقق المودة والرحمة في ب يوتنا؟ لقد حثـنا
دينـنا اْلنيف على سلوكيات تقق المودة والرْحة بـي الزوجي با
يافظ على االستقرار األسري ويـقويه ،وييطه با يـعزز ثـباته ،فالرفق
ف المعاملة من أعظم أسباب دوام األلفة ،قال رسول الله 
«:إن الله إذا أراد بأهل ب يت خي را دلهم على باب الرفق»(.)3

( )1الروم .21 :
( )2تفسري ابن كثري .)309/6( :
( )3أْحد . 25471 :
2

ففي هذا اْلديث الشريف حث على الرفق ،وإشارة إَل طالقة
الوجه ،والتـقدير واالحرتام المتبادل ،فالتـعامل بـيـنـهما مبن على
التـعاون والتآلف ،واْلب والوئام ،والتـفاهم واالنسجام ،والتكامل
والمسؤولية ،فكالها شريك ف بناء األسرة ،وتـربية األوالد ،ويمل
كل منـهما لآلخر أكبـر قدر من المودة الالصة ،والرْحة الشاملة.
وما يل اْلياة األسرية بالسعادة والمحبة؛ أن يـراعي كل من
الزوجي ظروف اآلخر ومسؤولياته ،فـيعينه ويـقدر جهوده ،ويشكره
ويشجعه على تـقدي األفضل ،فذلك حمفز لكل منـهما على بذل
جهده ف إسعاد أسرته ،وقد رغبـنا رسول الله  ف اتـباع هذا
السلوك الراقي فـقال «:من لم يشكر الناس لم يشكر الله عز

وجل»( .)1فـتتحقق المودة والرْحة ،ويـنـعم الناس باْلياة االجتماعية
السعيدة.
وإن ما يـقوي رابطة المودة ،ويـنشر التـراحم بـي أفـراد األسرة؛
اجللسات العائلية ،فإنـها تـفتح آفاق التـفاهم والتحاور ،وتقق
التـقارب األسري ،وهلا صور عديدة كاجللسة حول مائدة الطعام،
( )1أبو داود  ، 4800 :الرتمذي.1954 :
3

فهي من أسباب حلول البـركة ،فـقد قالوا :يا رسول الله إنا نأكل
وال نشبع .قال  «: ف لعلكم ت فترقون» .قالوا  :نـعم .قال 

 «:فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه ي بارك لكم

فيه»( .)1فـرغب ف اجتماع األسرة؛ ألن بالمجالسة والتحاور تدوم
المودة والرْحة.
وإن ما يضمن سعادة األسر واستمرار مودتا وحمبتها؛ حفظ
األسرار الزوجية ،وحل الالفات األسرية بنطق اْلوار اإلياّب،
والتـغافل عن اهلفوات البسيطة ،واالجتهاد ف إنـهائها ،دون اإلسراع
إَل تدخالت اآلخرين ،قال أبو الدرداء رضي الله عنه المرأته :إذا
رأيتن غضبت فـرضن ،وإذا رأيـتك غضب رضيتك(.)2
نـعم ،فذلك أيسر ف حل الالفات ،وأسرع ف معاجلتها ،فإذا
كثـرت أطرافـها كبـرت واتسعت.
ولكي تعيش األسرة سعيدة ف كنف عائلة متـراْحة متحابة؛ فالبد
أن يرص كل من الزوجي على صلة رحم اآلخر ،وبر والديه ماديا
ومعنويا ،ومن تـوفيق الله تـعاَل للزوجي أن يـؤديا حقوق الوالدين
( )1أبو داود  ،3764 :وأْحد  ،16078 :وابن ماجه .3286 :
( )2تذيب الكمال .354/25
4

واألوالد واألرحام ،فـيـعامال كل أحد منـهم با يليق بنزلته ومكانته،

قال رسول الله  «: أعط كل ذي حق حقه»( .)1فـتتآلف
القلوب ،ويـنشر الله تـعاَل رْحته على العائلة.
فاللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قـرة أعي ،واحفظ أوالدنا ،واجعل
السعادة والمودة ف بـيوتنا ،ووفـقنا لطاعتك أْجعي ،وطاعة رسولك
حممد األمي  وطاعة من أمرتـنا بطاعته ،عمال بقولك (:يا أي ها
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم)(.)2
نـفعن الله وإياكم بالقرآن العظيم،
وبسنة نبيه الكري صلى الله عليه وسلم.
أقول قـوِل هذا وأستـغفر الله ِل ولكم،
فاستـغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

( )1البخاري .1968 :
( )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 ونبيـنا حممدا عبد الله ورسوله ،اللهم صل
وسلم وبارك على سيدنا ونبيـنا حممد وعلى آله وأصحابه أْجعي،
وعلى التابعي هلم بإحسان إَل يـوم الدين.
أوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله عز وجل.
أي ها المصلون :إن تـرسيخ قيم المودة والرْحة بـي الزوجي له
ثرات عديدة ،فبها يعيشان ف راحة واستقرار ،وأنس وسعادة،
وطمأنينة وسكينة ،قال تـعاَل (:هو الذي خلقكم من ن فس

واحدة وجعل من ها زوجها ليسكن إلي ها)( .)1أي :ليألفها،
ويسكن با ،فال ألفة أعظم ما بـي الزوجي(.)2
ويـنـعم البـيت بطاعة الله تـعاَل ،والقيام برضاته عز وجل ،وتـقوى
الروابط األسرية ،ويسعد المجتمع بأجيال واعية ،حمافظة على دينها
ووطنها ،تـبن حضارته ،وتـعمره بدها واجتهادها ،وصدق عزيتها،
وقـوة إيانا ،وحسن أخالقها ،وحبـها لوطنها ،وبتماسك األسرة
( )1األعراف .189 :
( )2تفسري ابن كثري .)525/3( :
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يـتالحم المجتمع ،وتـتشابك العالقات ،وتـقوى الروابط

بالمصاهرة ،قال تـعاَل (:وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله
نسبا وصهرا وكان ربك قديرا)(.)1

وإن مراكز الدعم االجتماعي تسعى إَل تقيق هذه الثمرات من

خالل مبادرة "مودة ورحمة" الت تـهدف إَل تـبصري األسر
بالتـعامل بالمحبة والرْحة ف العالقات الزوجية والعائلية.
فـلنـؤكد على غرس المودة والرْحة ف بـيوتنا.
هذا وصلوا وسلموا على من أمرت بالصالة والسالم عليه ،قال
تـعاَل (:إن الله وملئكته يصلون على النبي يا أي ها الذين آمنوا

صلوا عليه وسلموا تسليما)( .)2وقال رسول الله  «: من صلى
علي صلة صلى الله عليه بها عشرا»( .)3اللهم صل وسلم

وبارك على سيدنا ونبيـنا حممد وعلى آله وصحبه أْجعي.
اللهم إنك قد منـنت عليـنا بوطن التسامح؛ فاجعل العفو شيمتـنا،
والتسامح خلقنا ،والتـراحم سلوكنا ،والعطاء دأبـنا.
( )1الفرقان .54 :
( )2األحزاب . 56 :
( )3مسلم .384 :
7

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
خري ،واْجعهم على كلمة اْلق والشرعية ،وارزقـهم الرخاء يا أكرم
األكرمي .اللهم انشر االستقرار والسالم ف بـلدان المسلمي
والعاَل أْجعي .اللهم ارض عن اللفاء الراشدين :أّب بكر وعمر
وعثمان وعلي ،وعن سائر الصحابة األكرمي.
اللهم اجعل الصبـر سبيلنا لإلبداع وطلب العلم والمعاِل وخدمة
الوطن ،ورفع رايته ف األعاِل .اللهم زد اإلمارات بـهجة وْجاال،
واكتب لمن غرس فيها هذه اليـرات األجر واْلسنات يا أرحم
الراْحي.
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اللهم وفق رئيس الدولة ،الشيخ خليفة بن زايد لكل خير،

واحفظه بحفظك وعنايتك ،وأنعم عليه بالصحة ،وألبسه ث وب
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.
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 صغريا ( ).
 .3مسك العصا .
 .4أن يكون املؤذن ملتزما بلبس البشت ،ومستعدا إللقاء الطبة كبديل ،وإبداء
املالحظات على الطيب إن وجدت.
 .5التأكد من عمل السماعات الداخلية الالقطة للذان 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 فلريسلها 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 اقرتاح 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 الدين ،وتطوير املساجد ،واملراكز القرآنية ،والفتوى الشرعية،
واْلج والعمرة ،والتنمية الوقفية ،وابتكار منظومات ذكية إلسعاد اجملتمع.
 مركز الفتوى الرَسي 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 الرَسية
2535
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