دولة اإلمـارات العـربية المتحـدة

اجلمعة 14 :ذو القعدة 1439هـ

اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

الموافق2018/7/27 :م

اإلنسان ومسؤوليته

الخطبة الول
اْلمد لله الرْحن ،الذي خلق اإلنسان ،وعلمه البـيان ،وأشهد أن ل
إله إل الله وحده ل شريك له ،وأشهد أن سيدنا ونبيـنا ُممدا
عبد الله ورسوله ،بـعثه الله رْحة للبشرية ،وهداية للنسانية ،صلى
الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجعي ،وعلى من تبعهم
بإحسان إل يـوم الدين.
أما بـعد :فأوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله ،قال سبحانه
وتـعال (:يا أيـها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من

قـبلكم لعلكم تـتـقون)(.)1

أيـها الناس :لقد خلق الله عز وجل اإلنسان ِف أحسن صورة
وأكملها ،وأَتها وأقـومها ،قال تـعال (:لقد خلقنا اإلنسان في

أحسن تـقويم)( .)2وكرمه أعظم تكري ،قال سبحانه (:ولقد كرمنا
بني آدم وحملناهم في البـر والبحر ورزقـناهم من الطيبات

( )1البقرة .21 :
( )2التي .4 :

وفضلناهم عل كثير ممن خلقنا تـفضيل)( .)1ونـفخ فيه من

روحه ،وأسجد لدم مالئكته ،قال عز وجل (:إذ قال ربك
للملئكة إني خالق بشرا من طين* فإذا سويـته ونـفخت فيه من
روحي فـقعوا له ساجدين)( .)2وأنـعم عليه بنعم كثية ،با يستقيم

عيشه ،وتصلح حياته ،قال سبحانه (:ألم نجعل له عيـنـين*

ولسانا وشفتـين* وهديـناه النجدين)( .)3وخصه الله تـعال بالعلم،
قال جل جالله (:علم اإلنسان ما لم يـعلم)( .)4وتكفل سبحانه
برزقه ورعايته ،قال عز وجل (:ما أريد منـهم من رزق وما أريد أن
يطعمون* إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين)( .)5ليـقبل اإلنسان

على عبادة الله تـعال ،ويـؤدي واجبه تاه خالقه ،ويـقوم
بسؤولياته ِف هذه اْلياة.
عباد الله :إن واجب اإلنسان تاه خالقه أن يطيعه ،ويسن
عبادته ،قال تـعال (:وما خلقت الجن واإلن

( )1اإلسراء .70 :
( )2ص .72 - 71 :
( )3البلد .10 - 8 :
( )4العلق . 5 :
( )5الذاريات .58 - 57 :
( )6الذاريات .56 :
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إَ ليـعبدون)(.)6

أي ما خلقتـهم إل لعبادت ،والضوع ألمري .فـقد استخلص الله
تـعال اإلنسان لنـفسه وعبادته( ،)1فـيحافظ على الفرائض ،ويكثر
من النـوافل ،ويسارع إل اليـرات ،ويـقدم على المبـرات ،ويـبذل
اليـر للجميع ،فقيمة اإلنسان تـتجلى ِف إنسانيته الت تـنطوي على
الرْحة وبذل الي للناس ،قال رسول الله  «: أحب الناس إل

الله تـعال أنـفعهم للناس»( .)2فمن واجب اإلنسان أن يسعى

لتـقوية روابط اإلنسانية ،وتقيق التـراحم بـي البشرية؛ فـقد أمرنا الله

سبحانه بالب بالوالدين ،قال عز وجل (:ووصيـنا اإلنسان بوالديه
إحسانا)( .)3وحثـنا على اإلحسان إل أرحامنا ،قال تـعال (:واتـقوا

الله الذي تساءلون به والرحام)( .)4والتـواضع للناس أجعي،

حّت ل يستـعلي أحد على أحد ،قال رسول الله  «: إن الله
أوح إلي :أن تـواضعوا حت َ يـفخر أحد عل أحد ،وَ يـبغي

أحد عل أحد»( .)5فـنحن جيعا ِف اإلنسانية سواسية ،خلقنا الله
عز وجل من نـفس واحدة ،قال سبحانه (:يا أيـها الناس اتـقوا
( )1تفسي الرازي .)195/28( :
( )2الطباين ِف املعجم الكبي . 453/12 :
( )3األحقاف .15 :
( )4النساء .1 :
( )5مسلم .2865 :
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واحدة)( .)1وقال رسول الله 

ربكم الذي خلقكم من نـف

«:يا أيـها الناس ،أَ إن ربكم واحد ،وإن أباكم واحد»(.)2

وأوصانا سبحانه أن نـتـعارف ونـتآلف ،قال تـعال (:يا أيـها الناس
إنا خلقناكم من ذكر وأنـث

وجعلناكم شعوبا وقـبائل

لتـعارفوا)( .)3فالتـعارف يـثمر التـعاون ،والتـقارب يـنتج المحبة،
وبذلك يـتحقق النـفع واليـر للجميع ،وتـبـن حضارة إنسانية شاملة،
جامعة متكاملة ،يشارك ِف تشييدها الناس أجعون؛ بختـلف
ألوانم وأعراقهم ومعتـقداتم.
أيـها الناس :إن من مهام اإلنسان ِف هذه اْلياة أن يـعمر األرض،
ويقيم فيها اْلضارات ،ويشيد اإلنازات ،قال جل جالله (:هو

أنشأكم من الرض واستـعمركم فيها)( .)4أي :خلق منـها أباكم

آدم ،وجعلكم فيها لتـعمروها وتستغلوها( ،)5وتستثمروا مواردها الت
أودعها الله عز وجل فيها ،فـقد هيأ لنا ما يعينـنا على إعمارها،
وإقامة اْلضارة فيها ،فـقال سبحانه (:وهو الذي مد الرض

( )1النساء .1 :
( )2أْحد .23489 :
( )3اْلجرات .13 :
( )4هود .61 :
( )5تفسي ابن كثي .)331/4( :
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وجعل فيها رواسي وأنـهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين
اثـنـين يـغشي الليل النـهار إن في ذلك َليات لقوم
يـتـفكرون)( .)1وأمر عز وجل بالعمل والجتهاد فيها ،والسعي ِف

أرجائها؛ طلبا ألسباب العيش الكري ،فـقال تـعال (:هو الذي
جعل لكم الرض ذلوَ فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه
النشور)( .)2وقال سبحانه (:فإذا فـرغت فانصب)( .)3أي :إذا
انـتـهيت من أمور الدنـيا وأشغاهلا؛ فاجتهد ِف العبادة( .)4وإذا
أَتمت عمال من مهام األعمال فأقبل على عمل آخر؛ لتكون

أوقاتك كلها عامرة باألعمال العظيمة( .)5كما قال تـعال (:لقد

خلقنا اإلنسان في كبد)( .)6وقد حثـنا النب  على مواصلة
العمل واإلنـتاج فـقال  «: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم

فسيلة ،فإن استطاع أن َ تـقوم حت يـغرسها فـليـغرسها»(.)7
( )1الرعد .3 :
( )2امللك .15 :
( )3الشرح .7 :
( )4تفسي ابن كثي .)433/8( :
( )5التحرير والتنوير .)417/30( :
( )6البلد .4 :
( )7األدب املفرد  ، 479 :وأْحد .12902 :
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فإن اإلنسان ِف ميدان عمل وتـعمي ،وجد واجتهاد ،فـهو يـتـعب
ليحقق اليـر لنـفسه وأهله ،ومتمعه ووطنه ،وللنسانية جيعها،
وذلك أمر واجب شرعا ،فكل الناس شركاء ِف التـقدم اْلضاري،
وعلى اإلنسان المسلم أن يكون قدوة لغيه.
فاللهم اجعلنا للنسانية نافعي ،وللخي باذلي ،ووفـقنا لطاعتك
أجعي ،وطاعة رسولك ُممد األمي  وطاعة من أمرتـنا بطاعته،
عمال بقولك (:يا أيـها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول

وأولي المر منكم)(.)1
نـفعِن الله وإياكم بالقرآن العظيم
وبسنة نبيه الكري صلى الله عليه وسلم
أقول قـوِل هذا وأستـغفر الله ِل ولكم
فاستـغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

( )1النساء .59 :
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الخطبة الثانية
اْلمد لله رب العالمي ،وأشهد أن ل إله إل الله وحده ل شريك
له ،وأشهد أن سيدنا ُممدا عبد الله ورسوله ،فاللهم صل وسلم
وبارك على سيدنا ُممد وعلى آله وأصحابه أجعي ،وعلى التابعي
هلم بإحسان إل يـوم الدين.
أوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله عز وجل.
أيـها الناس :إن الله تـعال جعل كل إنسان بصيا ببايا نـفسه ،وبا

أنز من عمله ،قال سبحانه (:بل اإلنسان عل نـفسه بصيرة)(.)1

مسؤول عن اجتهاده وسعيه أمام ربه ،قال تـعال (:وكل إنسان
ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يـوم القيامة كتابا يـلقاه

منشورا* اقـرأ كتابك كف بنـفسك اليـوم عليك حسيبا)( .)2ل

يـؤاخذ بريرة غيه ،قال سبحانه (:أَ تزر وازرة وزر أخرى* وأن
لي

لْلنسان إَ ما سع * وأن سعيه سوف يـرى* ثم يجزاه

الجزاء الوف )(.)3
( )1القيامة .14 :
( )2اإلسراء .14 - 13 :
( )3النجم .41 - 38 :
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فـليستثمر اإلنسان وجوده ِف الدنـيا ،ويـغتنم األوقات ِف المسارعة
إل اليـرات ،وعمل الصاْلات ،ونـفع الناس جيعا ،قال الله

سبحانه (:والعصر* إن اإلنسان لفي خسر* إَ الذين آمنوا
وعملوا الصالحات وتـواصوا بالحق وتـواصوا بالصبر)(.)1

هذا وصلوا وسلموا على من أمرُت بالصالة والسالم عليه ،قال

تـعال (:إن الله وملئكته يصلون عل النبي يا أيـها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما)( .)2وقال رسول الله  «: من صل

علي صلة صل الله عليه بها عشرا»(.)3
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبيـنا ُممد وعلى آله وصحبه
أجعي .وارض اللهم عن اللفاء الراشدين :أِب بكر وعمر وعثمان
وعلي ،وعن سائر الصحابة األكرمي.
اللهم اجعلنا من البارين بآبائهم وأمهاتم ،المحسني إل أهليهم
وأرحامهم .اللهم وفق رئي

الدولة ،الشيخ خليفة بن زايد لكل

خير ،واحفظه بحفظك وعنايتك ،ووفق اللهم نائبه وولي عهده

( )1العصر.3 – 1 :

( )2األحزاب . 56 :
( )3مسلم .384 :
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المين لما تحبه وتـرضاه ،وأيد إخوانه حكام اإلمارات .اللهم
اغفر للمسلمي والمسلمات :األحياء منـهم واألموات ،اللهم
ارحم الشيخ زايد ،والشيخ مكتوم ،وشيوخ اإلمارات الذين

انـتـقلوا إل رحمتك ،اللهم ارحمهم رحمة واسعة من عندك،
وأفض عليهم من خيرك ورضوانك .وأدخل اللهم ِف عفوك

وغفرانك ورْحتك آباءنا وأمهاتنا وجيع أرحامنا ومن له حق عليـنا.
اللهم إنا نسألك موجبات رْحتك ،وعزائم مغفرتك ،والغنيمة من
كل بر ،والسالمة من كل إْث ،اللهم إنا نسألك الفوز باجلنة،
والنجاة من النار ،اللهم ل تدع لنا ذنـبا إل غفرته ،ول َها إل
فـرجته ،ول ديـنا إل قضيته ،ول مريضا إل شفيته ،ول ميتا إل
رْحته ،ول حاجة إل قضيتـها ويسرتـها يا أكرم األكرمي ،فأنت
على كل شيء قدير ،وباإلجابة جدير.
اللهم احفظ لدولة اإلمارات استقرارها ورخاءها ،وبارك في

ثـرواتها وخيـراتها ،وزدها فضل ونعما ،وحضارة وعلما ،وبـهجة

وجماَ ،ومحبة وتسامحا ،وأدم عليـها السعادة والمان يا ر َ
العالمين.
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اللهم ارحم شهداء الوطن وقـوات التحالف األبـرار ،واجز خيـر
اجلزاء أمهات الشهداء وآباءهم وزوجاتم وأهليهم جيعا ،اللهم
انصر قـوات التحالف العرِب ،الذين تالفوا على رد اْلق إل
أصحابه .اللهم كن معهم وأيدهم ،اللهم وفق أهل اليمن إل كل
خي ،واجعهم على كلمة اْلق والشرعية ،وارزقـهم الرخاء يا أكرم
األكرمي .اللهم انشر الستقرار والسالم ِف بـلدان المسلمي
والعال أجعي.
ربـنا آتنا ِف الدنـيا حسنة وِف الخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اذكروا الله العظيم يذكركم ،واشكروه على نعمه يزدكم.
وأقم الصالة.
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 من مسؤولية الخطيب .1اللتزام التام بالطبة املكتوبة وعدم الروج عنها إل بتصريح مكتوب.
 .2اْلضور إل اجلامع مبكرا .
 .3أن يكون حجم ورقة الطبة صغيا ( ).
 .4مسك العصا .
 .5أن يكون املؤذن ملتزما بلبس البشت ،ومستعدا إللقاء الطبة كبديل ،وإبداء
املالحظات على الطيب إن وجدت.
 . 6التأكد من عمل السماعات الداخلية الالقطة لألذان املوحد وأنا تعمل بشكل
جيد أثناء الطبة.
 .7التأكد من وجود كتاب خطب اجلمعة ِف مكان بارز (على اْلامل).
 .8منع التسول ِف املسجد منعا باتا ،وللبالغ 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 Khutba@Awqaf.gov.ae
 أضيفت خدمة جديدة لتطوير خطبة اجلمعة على موقع اهليئة www.awqaf.aeوذلك لقرتاح عناوين جديدة أو إثراء للعناوين املعتمدة أو إبداء
الرأي ِف الطب الت ألقيت.
ـــــ
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 ،واإلنليزية ،واألوردو)800 24 22
للجابة على األسئلة الشرعية وقسم الرد على النساء
من الثامنة صباحا حّت الثامنة مساء عدا أيام العطل الرمسية
2535
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