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الموافق2018/11/9 :م

ذو القربى

الخطبة األولى
اْلمد لله العلي األعلى ،أمرنا بصلة ذوي القرب ،وأشهد أن ل إله
إل الله وحده ل شريك له ،وأشهد أن سيدنا ونبي نا ُممدا عبد الله
ورسوله ،صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجعي،
وعلى من تبعهم بإحسان إل ي وم الدين.
أما بـعد :فأوصيكم عباد الله ون فسي بت قوى الله ،قال عز وجل

(:يا أيـها الناس اتـقوا ربكم الذي خلقكم من نـفس واحدة
وخلق منـها زوجها وبث منـهما رجال كثيرا ونساء واتـقوا الله
الذي تساءلون به واألرحام إن الله كان عليكم رقيبا)(.)1

أيـها المصلون :لقد أمرنا الله عز وجل باإلحسان إل األقرباء ف

آيات كثرية من كتابه العزيز ،ف قال ت عال (:واعبدوا الله ول
تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى

والمساكين والجار ذي القربى)( .)2وقال عز وجل (:إن الله يأمر
( )1النساء .1 :
( )2النساء .36 :

بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القربى)( .)1أي :يأمر بصلة
األقارب واإلحسان إليهم( ،)2فذلك أمر الله ت عال أن زله عليكم،
ووصيته سبحانه إليكم ،قال رسول الله  «: إن الله يوصيكم

بأمهاتكم ،ثم يوصيكم بأمهاتكم ،ثم يوصيكم بآبائكم ،ثم

يوصيكم باألقـرب فاألقـرب»( .)3أي :يوصيكم بب األمهات
()4
والباء وذوي القرب ،وهم ق رابة المرء من جهة أبيه أو أمه
ف يشمل األعمام والعمات ،واألخوال واْلالت وأولدهم.
وإن من عظيم برهم ،وجيل اإلحسان إليهم :اْلرص على صلتهم،
وبذل اْلري هلم ،والتصال ِبم ،والسؤال عن هم ،واْلديث معهم،
وت فقد أحواهلم ،وزيارت هم؛ ف قد كان النب  يصل أقرباءه ،وي زور
أعمامه ،وي قول «:عم الرجل صنـو أبيه »( .)5أي نظريه ومثيله،
وكان  ي زور عمته صفية بنت عبد المطلب رضي الله عن ها(.)6
وي زور خالت يه( ،)7وي قول «:الخالة بمنزلة األم»( .)8ف لنت زاور مع

( )1النحل .90 :
( )2تفسري ابن كثري .)595/4( :
( )3األدب املفرد  ، 60 :وابن ماجه  ، 3661 :وأمحد .17650 :
( )4تفسري الطبي .)5/7( :
( )5مسلم  ، 983 :أبو داود  ، 1623 :الرتمذي  3758 :واللفظ له.
( )6الثار حملمد بن اْلسن ()30/1
( )7مها أم حرام وأم سليم رضي الله عن هما شرح النووي على مسلم .)10/16( :
( )8البخاري .2699 :
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أقربائنا ،ولنصل أرحامنا ،ونشاركهم ف األف راح والمسرات،
ونساندهم ف األحزان والملمات ،فذلك من حقهم علي نا ،قال
اْلسن البصري :حق ذي القرب المواساة ف اليسر ،وق ول ميسور
ف العسر(.)1
عباد الله :وما دعانا الله ت عال إليه ،وحث نا عليه؛ اإلن فاق على
الفقراء من ذوي القرب ،وهو فعل حسن ي ن فع ،وعمل صالح ي رفع،

قال عز وجل (:فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل
ذلك خيـر للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون)(.)2
فأمر سبحانه ف هذه الية الكرية بصلة ذي القرب بالمال ،فذلك
خي ر للذين يريدون النظر إل وجه الله ت عال ي وم القيامة (وأولئك

هم المفلحون) ف الدن يا وف الخرة( .)3ف يا ف وز من أن فق على
ق رابته لكفاية حاجتهم ،والت وسعة عليهم( .)4فأقرباؤك أول الناس
ببك ،وأحقهم بفضلك( ،)5قال ت عال (:يسألونك ماذا يـنفقون قل
ما أنـفقتم من خير فللوالدين واألقـربين واليتامى والمساكين

( )1تفسري القرطب .)35/14( :
( )2الروم .38 :
( )3تفسري ابن كثري  )318/6( :وتفسري الثعالب .)314/4( :
( )4التحرير والتنوير .)318/2( :
( )5تفسري ابن كثري . )486/1( :
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وابن السبيل وما تـفعلوا من خير فإن الله به عليم)( .)1ففي هذه
الية المباركة ت عريف من الله ت عال لعباده بن يستحب اإلن فاق
عليه ،وحث منه جل ث ناؤه على اإلن فاق على الباء واألمهات
واألقرباء( .)2وهذا ما أكد عليه رسول الله  ف قال «:ابدأ

بنـفسك فـتصدق عليـها ،فإن فضل شيء فِلهلك ،فإن فضل
عن أهلك شيء فلذي قـرابتك»( .)3ولما قال أبو طلحة رضي

الله عنه لرسول الله  : إن أحب أموال إل ب ي رحاء ،وإن ها صدقة
لله ،أرجو برها وذخرها عند الله ،فضعها يا رسول الله حيث

شئت؛ قال رسول الله  «: ذلك مال رابح ،ذلك مال رابح،

قد سمعت ما قـلت فيها ،وإني أرى أن تجعلها في األقـربين».
ف قسمها أبو طلحة رضي الله عنه ف أقاربه وبن عمه( .)4وأراد
سيدنا عمر بن اْلطاب رضي الله عنه أن ي تصدق بأرض له ،فأتى
النب  يطلب مشورته وأمره فيها ...ف قال «: إن شئت

حبست أصلها ،وتصدقت بها» .أي احت فظت باألرض،
( )1البقرة .215 :
( )2تفسري الطبي .)643/3(:
( )3مسلم . 997 :
( )4متفق عليه .
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وتصدقت بثمرها ،فجعلها عمر رضي الله عنه وق فا على الفقراء
وذوي القرب( .)1وهذا ي ب ي أن األق رب فاألق رب أول بالمعروف
والصدقة(.)2
وإن من حق األقرباء ب عد موتم العناية بصاْلهم ،ورعاية أي تامهم،
ف لما استشهد ابن عم رسول الله  جعفر بن أب طالب رضي
الله عنه؛ أتى  ب يته ف قال «:ادعوا لي ابـني أخي» .ف واساهم

ودعا هلم قائال «:اللهم اخلف جعفرا في أهله » .ث ذكرت

زوجته للنب  ي تم أولدها ،ف قال هلا «:العيـلة  -أي الفقر-
تخافين عليهم وأنا وليـهم في الدنـيا والخرة؟»( .)3وت ول 

رعاية ي تامى ابن عمه جعفر رضي الله عنه ،وهذا من التكافل
الجتماعي الذي يضاعف الله ت عال ث وابه ،وي عظم أجره ،ف عن
زي نب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عن هما ،أن ها قالت :يا
رسول الله أُيزئ عنا أن َنعل الصدقة ف زوج فقري ،وبن أخ أي تام
ف حجورنا؟ ف قال رسول الله  «: لك أجر الصدقة وأجر

( )1متفق عليه .
( )2إكمال املعلم بفوائد مسلم . )518/3( :
( )3أمحد .1777 :
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الصلة»( .)1وف رواية  «:أجر القرابة ،وأجر الصدقة »( .)2ومن
واجبنا تاه أقربائنا أن ندعو هلم ،وذلك من هدي النب  ،ف قد
دخل  على خالته أم سليم ...ث قام إل ناحية من الب يت،
فصلى غي ر المكتوبة ،فدعا هلا وألهل ب يتها( .)3فاللهم اجعلنا من
الواصلي لذوي القرب ،ووف قنا جيعا لطاعتك وطاعة رسولك ُممد

 وطاعة من أمرتنا بطاعته ،عمال بقولك (:يا أيـها الذين آمنوا
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم)(.)4
ن فعن الله وإياكم بالقرآن العظيم،
وبسنة نبيه الكرمي صلى الله عليه وسلم.
أقول ق ول هذا وأست غفر الله ل ولكم،
فاست غفروه إنه هو الغفور الرحيم.

( )1السنن الكبى للبيهقي .13230 :
( )2متفق عليه.
( )3البخاري .1982 :
( )4النساء .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 ،فاللهم صل وسلم
وبارك على سيدنا ُممد ،وعلى آله وأصحابه أجعي ،وعلى
التابعي هلم بإحسان إل ي وم الدين.
أوصيكم عباد الله ون فسي بت قوى الله عز وجل.
أيـها المصلون :إن صلة األقارب والرفق ِبم ،والرمحة ف الت عامل
معهم؛ سبب ف سعادة صاحبها ف الدن يا بعاجل الث واب ،وف وزه
باجلنة ي وم اْلساب ،قال رسول الله  «: أهل الجنة ثلثة:
وذكر من هم :ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قـربى

ومسلم»( .)1ف لنحرص على ت قوية الصلة بذوي القرب ،وبرهم
واإلحسان إليهم ،ومد جسور الت واصل معهم ،فإن ذلك ي ثمر
التماسك العائلي ،والتالحم المجتمعي ،وت نشأ به األجيال على
الت رابط والمحبة.

( )1مسلم . 2865 :
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هذا وصلوا وسلموا على من أمرُت بالصالة والسالم عليه ،قال الله

ت عال (:إن الله وملئكته يصلون على النبي يا أيـها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما)( .)1وقال رسول الله  «: من صلى

علي صلة صلى الله عليه بها عشرا»( .)2اللهم صل وسلم
وبارك على سيدنا ونبي نا ُممد ،وعلى آله وصحبه أجعي .وارض
اللهم عن اْللفاء الراشدين :أب بكر وعمر وعثمان وعلي ،وعن
سائر الصحابة األكرمي.
اللهم وفق رئيس الدولة ،الشيخ خليفة بن زايد لكل خير،

واحفظه بحفظك وعنايتك ،ووفق اللهم نائبه وولي عهده األمين
لما تحبه وتـرضاه ،وأيد إخوانه حكام اإلمارات

اللهم اغفر لنا وارمحنا ،وعافنا وارزق نا ،اللهم أغننا بالعلم ،وزي نا
باْللم ،وأكرمنا بالت قوى ،وجلنا بالعافية ،وأسعد ب يوت نا ،إنك على
كل شيء قدير ،وباإلجابة جدير.
اللهم اغفر للمسلمي والمسلمات :األحياء من هم واألموات،
اللهم ارحم الشيخ زايد ،والشيخ مكتوم ،وشيوخ اإلمارات

( )1األحزاب . 56 :
( )2مسلم .384 :
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الذين انـتـقلوا إلى رحمتك ،اللهم ارحمهم رحمة واسعة من

عندك ،وأفض عليهم من خيرك ورضوانك .وأدخل اللهم ف
عفوك وغفرانك ورمحتك آباءنا وأمهاتنا وجيع أرحامنا ومن له حق
علي نا.

اللهم احفظ لدولة اإلمارات استقرارها ورخاءها ،وبارك في

خيـراتها ،وزدها فضل ونعما ،وحضارة وعلما ،وبـهجة وجمال،
ومحبة وتسامحا ،وأدم عليـها السعادة واألمان يا رب العالمين.
اللهم ارحم شهداء الوطن وق وات التحالف األب رار ،واجز خي ر
اجلزاء أمهات الشهداء وآباءهم وزوجاتم وأهليهم جيعا ،اللهم
انصر ق وات التحالف العرب ،الذين َتالفوا على رد اْلق إل
أصحابه.
اللهم كن معهم وأيدهم ،اللهم وفق أهل اليمن إل كل خري،
واجعهم على كلمة اْلق والشرعية ،وارزق هم الرخاء يا أكرم
األكرمي.
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اللهم انشر الستقرار والسالم ف ب لدان المسلمي والعاَ أجعي.
رب نا آتنا ف الدن يا حسنة وف الخرة حسنة وقنا عذاب النار،
وأدخلنا اجلنة مع األب رار يا عزيز يا غفار.
اللهم اسقنا الغيث ول تعلنا من القانطي ،اللهم أغث نا ،اللهم
أغث نا ،اللهم أغث نا غيثا مغيثا هنيئا واسعا شامال ،اللهم اسقنا من
ب ركات السماء ،وأنبت لنا من ب ركات األرض.
اذكروا الله العظيم يذكركم ،واشكروه على نعمه يزدكم.
وأقم الصالة
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 من مسؤولية الخطيب .1اللتزام التام باْلطبة املكتوبة وعدم اْلروج عنها إل بتصريح مكتوب.
 .2اْلضور إل 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 وأهنا تعمل بشكل
جيد أثناء اْلطبة.
 .7التأكد من وجود كتاب خطب اجلمعة ف مكان بارز (على اْلامل).
 .8منع 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 فلريسلها مشكورا على فاكس026211850
أو يرسلها على إييل 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 اْلطب اليت ألقيت.
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 الرمسي بالدولة باللغات (العربية ،واإلَنليزية ،واألوردو)800 24 22
لإلجابة على األسئلة الشرعية وقسم الرد على النساء
من الثامنة صباحا حىت الثامنة مساء عدا أيام العطل الرمسية
2535
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