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دولة اإلمـارات العـربية املتحـدة

املوافق2019/6/7 :م

اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

نعمة البـنات

اْلطبة الوى

اْلمد ّلِل الذي جعل البنني والبـنات؛ من أفضل المنن واهلبات،
وأشهد أن ل إله إل اّلِل وحده ل شريك له ،وأشهد أن سيدَن
ونبيـنا ُممدا عبد اّلِل ورسوله ،اللهم صل وسلم وَبرك على سيدَن
ونبينا ُممد ،وعلى آله وصحبه أجعني ،وعلى من تبعهم ِبحسان
إَل يـوم الدين.
أما بـعد :فأوصيكم عباد اّلِل ونـفسي بتـقوى اّلِل تـعاَل ،قال

سبحانه عن عباد الرحن( :والذين يـقولون ربـنا هب لنا من
أزواجنا وذرَّيتنا قـرة أعُي واجعلنا للمتقُي إماما)(.)1

أيـها المسلمون :إن البنني والبـنات نعمة من نعم اّلِل العظيمة،

وعطية من عطايه الكرمية ،فـهم بـهجة النـفوس ،وأنس البـيوت،
ومصدر سعادة األبـوين ،وقد خص اّلِل تـعاَل البـنات ِبزيد تشريف

( )1الفرقان.74 :
1

وتكرمي ،حني قدمهن ف الذكر على البنني ،فـقال سبحانه( :يـهب

لمن يشاء إَنًث ويـهب لمن يشاء الذكور)( .)1وبـني النب 
مكانة البـنات ،وأثـرهن اجلميل ف حياة آَبئهن وأمهاِتن ،فـقال

عليه الصالة والسالم« :إنـهن المؤنسات الغاليات»( .)2وأوصى
َ بلرحة ِبن ،وإحسان صحبتهن ،وكفايتهن ورعايتهن ،وإدخال
السرور إَل قـلوِبن ،ووعد من رزقـهن فأكرمهن ،وأحسن تـربيـتـهن
وتـعليمهن؛ ِبن َيفظه اّلِل تـعاَل من عذابه يـوم القيامة ،ويدخله
سبحانه جنـته ،قال النب « :من كن له ثَلث بـنات ،يـؤويهن

ويـرَحهن ويكفلهن؛ وجبت له اْلنة» .قيل :ي رسول اّلِل ،فإن

كانت اثـنـتـني؟ قال« :وإن كانت اثـنـتـُي» .فـرأى بـعض القوم أن

لو قالوا له :واحدة ،لقال :واحدة( .)3وقال عليه الصالة والسالم:

«من عال جاريـتـُي -أي بنـتـني -حَّت تـبـلغا ،جاء يـوم القيامة أَن

وهو» .وضم أصابعه( ،)4أي رافـقِن ف اجلنة.
( )1الشورى .49 :
( )2أمحد  ،17373 :والطرباين يف الكبري .856 :
( )3أمحد .14247 :
( )4مسلم .2631 :
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عباد اّلل :لقد كان رسول اّلِل  يـعامل البـنات َبللطف
واإلحسان ،ويكرمهن غاية اإلكرام ،جامعا بـني الرحة النـبوية،
والرعاية األبوية ،يـتدفق قـلبه هلن حناَن وُمبة ،وعطفا وشفقة ،فـعن
أنس رضي اّلِل عنه قال :كان رسول اّلِل  من أرحم الناس
َبلعيال( .)1وكن َيظني بظهن من اللعب معه  ف صغرهن؛
ليـنشأن تـنشئة سليمة ،متـوازنة مستقيمة ،فـعن أنس رضي اّلِل عنه
قال :كان النب  يالعب زيـنب بنت أم سلمة وهي طفلة صغرية،
ويـقول هلا :ي زوينب ،ي زوينب( .)2وَيمل  أمامة بنت ابـنته
زيـنب رضي اّلِل عنـهما على عاتقه وهو يصلي ،فإذا ركع وضعها،
وإذا رفع من السجود أعادها(.)3
أيـها البء الفضَلء :إن من إكرام البـنات وتـقديريهن؛ اْلرص
على تـربيتهن وتـعليمهن ،فذلك ِما حثـنا عليه رسول اّلِل .

وما أجل قـول الشاعر(:)4
ربوا البـنات على الفضيلة إنـها ف الموقفني هلن خيـر وثق

( )1مسلم . 2316 :
( )2األحاديث املختارة للضياء املقدسي .1733 :
( )3متفق عليه .
( )4حافظ إبراهيم  .جممع احلكم واألمثال يف الشعر العريب .348/1
3

وقد أدرك األولون هذا الفضل العظيم ،فكانوا يـعلمون بـناِتم القرآن
الكرمي وسائر العلوم النافعة ،وَيثون على ذلك( ،)1فـهذا أحد
العلماء كان إذا أصبح قـرأ حزبه من القرآن ...فإذا كان العصر؛
دعا بنـته وبـنات أخيه ،يـعلمهن القرآن والعلم( .)2فاألسرة الموفـقة؛
ترص على تـربية البـنات ،وتـعليمهن ورعايتهن.

عباد اّلل :لقد كان رسول اّلِل  يـعامل بـناته إذا كِبن ِبزيد من

الرأفة والمودة ،والرحة والمحبة؛ فكان  إذا دخلت عليه فاطمة
رضي اّلِل عنـها قام إليـها ،فـرحب ِبا ،وبسط رداءه هلا ،وأجلسها
ف َملسه(َ ،)3يادثـها وتادثه ،ويتنـها على أسراره ،فـعن عائشة
رضي اّلِل عنـها قالت :أقـبـلت فاطمة تشي كأن مشيـتـها مشي النب

 ،فـقال هلا عليه الصالة والسالم« :مرحبا ببـنت»ُ .ث أجلسها
وأسر إليـها حديثا فـبكتُ ،ث أسر إليـها حديثا فضحكت ،قالت
عائشة رضي اّلِل عنـها :فسألتـها عما قال ،فـقالت :ما كنت ألفشي
( )1قال اإلمام أبو احلسن القابسي رمحه اهلل :وأما تعليم األنثى القرآن والعلم فحسن ومن مصاحلها( .الرسالة املفصلة
ألحوال املتعلمني وأحكام املعلمني واملتعلمني) ص.95 :
( )2ترتيب املدارك وتقريب املسالك (. )349/4
( )3األدب املفرد للبخاري  ، 971 :وأبو داود  ، 5217 :والرتمذي .3872 :
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سر رسول اّلِل  .)1(وكان َ يمي بـناته ويـراعي مشاعرهن،
ويطيب خواطرهن ،فـقد قال ف حق فاطمة رضي اّلِل عنـها:

«فاطمة بضعة مّن -أي :قطعة مِن -فمن أغضبـها

أغضبّن»( .)2كما كان  يـعتِن ببـناته ف مرضهن ،ويسهر على

راحتهن ،فعندما مرضت ابـنـته رقـية رضي اّلِل عنـها ،وأراد 
السفر؛ أمر زوجها عثمان بن عفان رضي اّلِل عنه َبلبـقاء عندها
لرعايتها ،وبشره ِبجر عظيم(.)3
عباد اّلل :لقد كان رسول اّلِل  يشاور بـناته ف أمر زواجهن؛
إكراما هلن ،وتـقديرا ْلقهن ،وَيتار األكفأ هلن( ،)4ويـيسر مهورهن،
ويسهل زواجهن؛ ليسعدهن ويدخل السرور إَل قـلوِبن(.)5
واستمرت عنايـته عليه الصالة والسالم ِبن بـعد زواجهن ،فكان
يـزورهن ف بـيوِتن ،وَيلس معهن ،ويـتـفقد أحواهلن ،وكن يـلجأن
إليه عند حدوث المشكالت؛ فكان هلن األ َب الرحيم ،والقلب

( )1متفق عليه .
( )2متفق عليه واللفظ للبخاري .
( )3البخاري .3130 :
( )4طبقات ابن سعد .)16/8( :
( )5أمحد  ، 603 :والنسائي .3375 :
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الرقيق؛ الذي يشاركهن فـرحهن ،وَيرص على سعادِتن ف بـيوت
أزواجهن ،وهنائهن ف حياِتن.
فاللهم َبرك لنا ف بـناتنا وأبـنائنا ،واحفظنا ف ذريتنا ،واجعلهم
مصدر سعادة لنا ،ووفقنا لطاعتك أجعني ،وطاعة رسولك ُممد
األمني  وطاعة من أمرتـنا بطاعته ،عمال بقولكَّ( :ي أيـها الذين
آمنوا أطيعوا اّلل وأطيعوا الرسول وأوِل المر منك )(.)1
نـفعِن اّلِل وإيكم َبلقرآن العظيم،
وبسنة نبيه الكرمي صلى اّلِل عليه وسلم.
أقول قـوِل هذا وأستـغفر اّلِل ِل ولكم،
فاستـغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

( )1النساء . 59 :
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اْلطبة الثانية
اْلمد ّلِل حدا كثريا كما أمر ،ونشكره فإنه سبحانه َيزي من
شكر ،وأشهد أن ل إله إل اّلِل وحده ل شريك له ،وأشهد أن
سيدَن ونبيـنا ُممدا عبد اّلِل ورسوله ،فاللهم صل وسلم وَبرك على
سيدَن ونبينا ُممد ،وعلى آله وأصحابه أجعني ،وعلى التابعني هلم
ِبحسان إَل يـوم الدين.
أوصيكم عباد اّلِل ونـفسي بتـقوى اّلِل عز وجل.

أيـها المصلون :إن عناية األبـوين َبلبـنات وتـربيتهن وتـعليمهن؛
تـثمر هلما ف الدنـيا برهن ،وحسن المعاملة منـهن؛ وفاء بقهما،
وردا للجميل هلما ،وتقيقا ألمر اّلِل تـعاَل فيهما؛ فـهو القائل

سبحانه( :وبلوالدين إحساَن)( .)1فالبنت هي أرحم الناس ِبمها؛
تصاحبـها وتساعدها ،وتـرعى شؤونـها ،وتكون السند هلا ف كِبها،
وكذلك تكن ألبيها التـقدير والحتام ،وتـهتم به غاية الهتمام؛
كما كانت السيدة فاطمة رضي اّلِل عنـها تصنع مع رسول اّلِل ؛
( )1النساء .36 :
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فـقد كانت إذا دخل عليـها؛ قامت إليه وأجلسته ف َملسها(.)1
وتدعو البنت الصاْلة لوالديـها؛ إلحسانما ف تـربيتها ،قائلة( :رب

ارَحهما كما ربـيان صغريا)( .)2فـلنحرص على إكرام بـناتنا،

وتـربيتهن وتـعليمهن ،واإلحسان إليهن؛ ليـنشئن أجيال واعدة ،وأسرا
سعيدة.
هذا وصلوا وسلموا على خري البشر ،وأطيعوا ربكم فيما أمر ،فـقد
قال سبحانه( :إن اّلل ومَلئكته يصلون على النب َّي أيـها الذين
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما)( .)3اللهم صل وسلم وَبرك

على سيدَن ونبينا ُممد وعلى آله وصحبه أجعني .وارض اللهم عن
اْللفاء الراشدين :أِب بكر وعمر وعثمان وعلي ،وعن سائر
الصحابة األكرمني.
اللهم رحتك نـرجو ،وإيك ندعو ،فأدم عليـنا فضلك ،وأسبغ عليـنا
نعمك ،وتـقبل صلواتنا ،وضاعف حسناتنا ،وَتاوز عن سيئاتنا،
وارفع درجاتنا ،ي ر َب العالمني .الله وفق رئيس الدولة الشيخ

( )1األدب املفرد للبخاري  ، 971 :وأبو داود  ، 5217 :والرتمذي . 3872 :
( )2اإلسراء . 24 :
( )3األحزاب . 56 :
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خليفة بن زايد لما ُتبه وتـرضاه ،واْشل بتـوفيقك َنئبه ووِل
عهده المُي ،وإخوانه حكام اإلمارات.

الله ارح الشيخ زايد والشيخ مكتوم وشيوخ اإلمارات الذين

انـتـقلوا إى رضوانك ،وأدخله بفضلك فسيح جناتك .وارحم
اللهم جيع المسلمني والمسلمات ،والمؤمنني والمؤمنات ،األحياء
منـهم واألموات ،إنك َسيع قريب َميب الدعوات.
الله أدم على دولة اإلمارات المان واِلستقرار ،والرخاء

واِلزدهار ،وزدها تـقدما ورفـعة ،وتساُما وُمبة ،وأدم على أهلها

السعادة َّي رب العالمُي.
اللهم ارحم شهداء الوطن وقـوات التحالف األبـرار ،وأدخلهم اجلنة
مع األخيار ،واجز أهليهم جزاء الصابرين؛ بكرمك ي أكرم
األكرمني .اللهم انصر قـوات التحالف العرِب؛ الذين تالفوا على رد
اْلق إَل أصحابه ،واجع أهل اليمن على كلمة اْلق والشرعية،
وأدم عليهم الستقرار ،وعلى بـلدان المسلمني ،والعاَل أجعني.
ربـنا آتنا ف الدنـيا حسنة ،وف اْلخرة حسنة ،وقنا عذا َب النار،
وأدخلنا اجلنة مع األبـرار ،ي عزيز ي غفار.
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عباد اّلل :اذكروا اّلِل العظيم يذكركم ،واشكروه على نعمه يزدكم.
وأقم الصالة.
 من مسؤولية اْلطيب: .1اللتزام التام َبْلطبة املكتوبة وعدم اْلروج عنها إل بتصريح مكتو َب.
 .2اْلضور إَل اجلامع مبكرا .
 .3أن يكون حجم ورقة اْلطبة صغريا ( ).
 .4مسك العصا .
 .5أن يكون املؤذن ملتزما بلبس البشت ،ومستعدا إللقاء اْلطبة كبديل ،وإبداء
املالحظات على اْلطيب إن وجدت.
 . 6التأكد من عمل السماعات الداخلية الالقطة لألذان املوحد وأنا تعمل بشكل
جيد أثناء اْلطبة.
 .7التأكد من وجود كتا َب خطب اجلمعة ف مكان َبرز (على اْلامل).
 .8منع التسول ف املسجد منعا َبًّت ،ولإلبالغ عن املتسول يرجى التصال 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 إمييل Khutba@Awqaf.gov.ae
 أضيفت خدمة جديدة لتطوير خطبة اجلمعة على موقع اهليئة www.awqaf.aeوذلك لقتاح عناوين جديدة أو إثراء للعناوين املعتمدة أو إبداء
الرأي ف اْلطب ال ي 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 الرَسي َبلدولة َبللغات (العربية ،واإلجنليزية ،واألوردو)10

800 24 22

لإلجابة على األسئلة الشرعية وقسم الرد على النساء
من الثامنة صباحا حىت الثامنة مساء عدا أيم العطل الرَسية
2535
 -خدمة الفتوى عِب الرسائل النصية  smsعلى الرقم
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