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دولـة اإلمـارات العـربية المتحـدة

الموافق2019/2/15 :

اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

التـواصل السري
الخطبة الول

اْلمد لله رب العالمي ،رغب نا ف بناء أسرنا على الت واصل والمحبة،
والسكينة والمودة ،وأشهد أن ل ِله ِل الله وحده ل شريك له،
وأشهد أن سيدنا ونبي نا ُممدا عبد الله ورسوله ،فاللهم صل وسلم
وبارك على سيدنا ونبي نا ُممد ،وعلى آله وصحبه أمجعي ،وعلى من
تبعهم بإحسان َِل ي وم الدين.

أما بـعد :فأوصيكم عباد الله ون فسي بت قوى الله ،قال سبحانه

وت عاَل (:يا أيـها الناس اتـقوا ربكم الذي خلقكم من نـفس واحدة

وخلق منـها زوجها وبث منـهما رجال كثيرا ونساء واتـقوا الله
الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا)(.)1

أيـها المسلمون :ي قول الله عز وجل (:والله جعل لكم من
أنـفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة)( .)2وتلك

هي مكونات األسرة؛ الت جعلها الله ت عاَل أساس بناء المجتمع،

( )1النساء .1 :
( )2النحل .72 :

وسبب تاسكه وق وته .وِن عماد األسرة السعيدة؛ الت فاهم والت واصل
ب ي أف رادها ،وذلك ي بدأ بزوجي مت وادين مت راحي ،متآلفي

مت واصلي ،تقيقا لقول الله عز وجل (:ومن آياته أن خلق لكم من
أنـفسكم أزواجا لتسكنوا إليـها وجعل بـيـنكم مودة ورحمة)(.)1

فالت واصل ب ي الزوجي مقصد شرعي ،ومطلب اجتماعي ،ي ت عزز
بلوس الزوجي مع ب عضهما؛ لمناقشة أمور ب يتهما ،وهذا ما ن ت علمه
من سية النب  ،ف قد كان ألزواجه رضي الله عن هن نصيب وافر
من ُمادثته ومؤانسته( .)2قال ابن عباس رضي الله عن هماِ :ن رسول
الله  كان ِذا دخل ب يته ب عد العشاء؛ تدث مع أهله ساعة(.)3
وكان  يشي مع زوجته ،وي تبادل معها أطراف اْلديث ،ف عن
السيدة صفية أم المؤمني رضي الله عن ها قالت :كان رسول الله 
معتكفا ،فأت يته أزوره ليال ،فحدث ته ث قمت ،ف قام معي ي ب لغن َِل
ب يت( .)4فاْلوار ب ي الزوجي يسهم ف ت عميق الت فاهم ب ي ن هما،
ف ي قومان بواجبهما تاه أولدها؛ وعيا من هما بأن األولد وصية
( )1الروم . 21 :
( )2تفسي ابن كثي .)242/2( :
( )3متفق عليه .
( )4متفق عليه .
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ومسؤولية ،قال رسول الله «: كلكم راع ،وكلكم مسئول عن
رعيته ...والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته ،والمرأة

راعية في بـيت زوجها ومسئولة عن رعيتها»( .)1ومن مظاهر هذه

الرعاية؛ الت واصل األسري ،فبه ي تحقق التماسك العائلي ،والطمئ نان
الن فسي .وِن من صور الت واصل مع األب ناء :مالست هم وُماورت هم،
والستماع ِليهم وتشجيعهم ،وِظهار اْلب والعطف هلم ،وت قوية
صلتهم بالقهم ،وت قدي النصح هلم ،ف قد كان دأب الصاْلي أن
ي ت واصلوا مع أب نائهم ،وي نصحوهم وي وجهوهم َِل ما فيه ن فعهم،
ف هذا لقمان اْلكيم؛ ي عزز ِيان ولده بربه ،ومراق بته له سبحانه ،قال
ت عاَل حكاية عنه (:يا بـني إنـها إن تك مثـقال حبة من خردل

فـتكن في صخرة أو في السموات أو في الرْ يأت بها الله إن
الله لطيف خبير)(.)2

فبهذه المعاملة األبوية اْلانية ،والمحبة الفطرية الصادقة؛ ي رتاح البن
ألبيه ،ويشعر أنه أق رب الناس ِليه؛ ف ي فضي ِليه بكل ما يهمه،
ويدثه بكل ما ي فكر فيه ويشغله ،فإن نب الله يوسف عليه السالم
( )1متفق عليه  ،واللفظ للبخاري .
( )2لقمان . 16 :
3

ل يد أق رب ِليه من أبيه لي قص عليه رؤياه ،قال ت عاَل (:إذ قال
يوسف لبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر
رأيـتـهم لي ساجدين)(.)1

وِن الت واصل األسري يظل قويا ومتدا َِل ما ب عد زواج الب نات
واألب ناء ،ف قد كان رسول الله  ي زور اب نته فاطمة رضي الله عن ها،
ويلس ِلي ها ويالطفها ،وِذا دخل علي ها قامت ِليه ،فأخذت بيده
ف قب لته ،وأجلسته ف ملسها( .)2وكذلك أبو بكر الصديق رضي الله
عنه؛ كان ي زور اب نته عائشة رضي الله عن ها ،وي ت فقد شؤون ها،
وي عودها ف مرضها وي قول :كيف أنت يا ب ن ية؟(.)3
وكان عمرو بن العاص رضي الله عنه يرص على ت عزيز الت واصل مع
أولده ،ف ي زور اب نه عبد الله ب عد زواجه ،ويسأل عن أحواله ،ف ت قول
زوجته :نعم الرجل عبد الله(.)4

أيـها المؤمنونِ :ن للب ناء دورا هاما ف تقيق الت واصل األسري،
وذلك ببهم بآبائهم وأمهاِتم ،وت وقيهم واحتامهم ،وزيارِتم ورعاية

( )1يوسف . 4 :
( )2أبو داود  ، 5217 :التمذي . 3872
( )3البخاري . 3918 :
( )4متفق عليه .
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مصاْلهم ،واستشارِتم ف أمورهم ،والستفادة من خب راِتم ،ف قد
كانت السيدة فاطمة رضي الله عن ها ت زور أباها رسول الله  ،فإذا
دخلت عليه قام عليه الصالة والسالم ِلي ها ،فأخذ بيدها ،وقال
«:مرحبا بابـنتي» .وأجلسها رضي الله عن ها ف ملسه(.)1
وي ت عزز الت واصل األسري برص األب ناء على ب عضهم ،ف ي قدم األخ
المساعدة والعون ألخته وأخيه ،ويقف َِل جانبهما ،فإن األخ ق وة،
وعزة ومن عة ،قال الله سبحانه لسيدنا موسى عليه السالم (:سنشد

عضدك بأخيك)( .)2أي سن قوي أمرك ،ونعز جانبك بأخيك(.)3
وما ت قوى به الروابط األسرية ،ت قدير األخ الصغي للكبي ،وعطف
الكبي على الصغي ،وت بادل الزيارات ب ي اإلخوة ذكورا وِناثا ،وذلك
ما ي غرسه األب وان ف أولدها منذ الصغر؛ ليتمسكوا به ف الكب.
عباد الله :وما أحسن أن يلس أف راد األسرة على مائدة القرآن
الكري ،ف ت نزل عليهم السكينة ،وت غشاهم الرحة ،وتل ف بيتهم
الب ركة ،وي تحقق ب ي ن هم الت واصل ،ف قد كان أنس بن مالك رضي الله
( )1متفق عليه .
( )2القصص .35 - 34 :
( )3تفسي ابن كثي .236/6 :
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عنه ِذا أشرف على ختم القرآن الكري بالليل؛ ب قى منه شيئا حّت
يصبح ،ف يجمع أهله ف يختمه معهم(.)1
ويستثمر األب وان اجتماعهما ف المناسبات وعلى الطعام؛ ف ت بادل
األحاديث ،وزرع القيم النبيلة ،والسلوكيات الراقية ،ويدعوان ألولدها
ِبا ي قرب هم من رِّبم ،كما دعا سيدنا ِب راهيم عليه السالم ربه قائال

(:رب اجعلني مقيم الصلة ومن ذريتي ربـنا وتـقبل دعاء)(.)2

ف ي نشأ األب ناء ت نشئة قويةُ ،مافظة على العادات األصيلة.
فاللهم زدنا تاسكا وتالحا ،ومودة وت واصال ،ووف قنا لطاعتك
أمجعي ،وطاعة رسولك ُممد األمي  وطاعة من أمرت نا بطاعته،
عمال بقولك (:يا أيـها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول

وأولي المر منكم)(.)3

ن فعن الله وِياكم بالقرآن العظيم ،وبسنة نبيه الكري صلى الله عليه وسلم.
أقول ق وِل هذا وأست غفر الله ِل ولكم ،فاست غفروه ِنه هو الغفور الرحيم.

( )1الدارمي . 3537 :
(ِ )2براهيم . 40 :
( )3البقرة .185 :
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الخطبة الثانية
اْلمد لله رب العالمي ،أحده سبحانه حدا يليق بالل وجهه
وعظيم سلطانه ،وأشهد أن ل ِله ِل الله وحده ل شريك له ،وأشهد
أن سيدنا ونبي نا ُممدا عبد الله ورسوله ،فاللهم صل وسلم وبارك
على سيدنا ونبي نا ُممد ،وعلى آله وأصحابه أمجعي ،وعلى التابعي
هلم بإحسان َِل ي وم الدين.
أوصيكم عباد الله ون فسي بت قوى الله عز وجل.

أيـها المصلونِ :ن األسرة تشكل نسيجا اجتماعيا قويا؛ فهي
المحضن األول لت نشئة األجيال ،وت ربية األبطال ،وت عزيز الت واصل
األسري؛ وذلك ي ؤسس لمجتمع مت راحم ،وي بشر بياة كرية ،قوامها
راحة الن فس ،واطمئ نان القلب ،وهذا مطلب كل ِنسان ،وقد سجل
القرآن الكري دعاء عباد الرحن ،ف ق ول الله ت عاَل (:والذين يـقولون

ربـنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قـرة أعين واجعلنا للمتقين

إماما)( .)1ف لن عزز الت واصل ب ي أف راد أسرنا ،لي زداد المجتمع ق وة
وتالحا ،وتاسكا وت عاونا.

( )1الفرقان .74 :
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هذا وصلوا وسلموا على من أمرُت بالصالة والسالم عليه ،قال

ت عاَل (:إن الله وملِئكته يصلون عل النبي يا أيـها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما)( .)1اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا

ونبي نا ُممد وعلى آله وصحبه أمجعي.
وارض اللهم عن اْللفاء الراشدين :أِب بكر وعمر وعثمان وعلي،
وعن سائر الصحابة األكرمي.
اللهم ِنا نسألك صحة ف ِيان ،وِيانا ف حسن خلق ،وَناحا
ي تب عه فالح ،ورحة منك وعافية ،ومغفرة منك ورضوانا.
اللهم اجعلنا من البارين بآبائهم وأمهاِتم ،المحسني َِل أهليهم
وأرحامهم.
اللهم وفق رِئيس الدولة ،الشيخ خليفة بن زايد لكل خير،

واحفظه بحفظك وعنايتك ،ووفق اللهم ناِئبه وولي عهده المين

لما تحبه وتـرضاه ،وأيد إخوانه حكام اإلمارات.

اللهم اغفر للمسلمي والمسلمات ،والمؤمني والمؤمنات :األحياء

من هم واألموات ،اللهم ارحم الشيخ زايد ،والشيخ مكتوم ،وشيوخ
( )1األحزاب . 56 :
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اإلمارات الذين انـتـقلوا إل رحمتك ،اللهم ارحمهم رحمة واسعة

من عندك ،وأفض عليهم من خيرك ورضوانك .وأدخل اللهم ف
عفوك وغفرانك ورحتك آباءنا وأمهاتنا ،ومجيع أرحامنا ،ومن له حق
علي نا.
اللهم ِنا نسألك موجبات رحتك ،وعزائم مغفرتك ،والغنيمة من كل
بر ،والسالمة من كل ِث ،اللهم ِنا نسألك الفوز باْلنة ،والنجاة من
النار ،اللهم ل تدع لنا ذن با ِل غفرته ،ول ها ِل ف رجته ،ول دي نا ِل
قضيته ،ول مريضا ِل شفيته ،ول ميتا ِل رحته ،ول حاجة ِل
قضيت ها ويسرت ها يا أكرم األكرمي ،فأنت على كل شيء قدير،
وباإلجابة جدير.
اللهم احفظ لدولة اإلمارات استقرارها ورخاءها ،وبارك في

خيـراتها ،وزدها فضل ونعما ،وحضارة وعلما ،وبـهجة وجمال،

ومحبة وتسامحا ،وأدم عليـها السعادة والمان يا رب العالمين.
اللهم ارحم شهداء الوطن وق وات التحالف األب رار ،واجز خي ر اْلزاء
أمهات الشهداء وآباءهم وزوجاِتم وأهليهم مجيعا ،اللهم انصر ق وات
التحالف العرِب ،الذين تالفوا على رد اْلق َِل أصحابه .اللهم كن
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معهم وأيدهم .اللهم وفق أهل اليمن َِل كل خي ،وامجعهم على
كلمة اْلق والشرعية ،وارزق هم الرخاء يا أكرم األكرمي.
اللهم انشر الستقرار والسالم ف ب لدان المسلمي ،والعال أمجعي.
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.
رب نا آتنا ف الدن يا حسنة ،وف اآلخرة حسنة ،وقنا عذاب النار،
وأدخلنا اْلنة مع األب رار ،يا عزيز يا غفار.
عباد الله :اذكروا الله العظيم يذكركم ،واشكروه على نعمه يزدكم.
وأقم الصالة.
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 من مسؤولية الخطيب .1اللتزام التام باْلطبة املكتوبة وعدم اْلروج عنها ِل بتصريح مكتوب.
 .2اْلضور َِل اْلامع مبكرا .
 .3أن يكون حجم ورقة اْلطبة صغيا ( ).
 .4مسك العصا .
 .5أن يكون املؤذن ملتزما بلبس البشت ،ومستعدا إللقاء اْلطبة كبديل ،وِبداء
املالحظات على اْلطيب ِن وجدت.
 . 6التأكد من عمل السماعات الداخلية الالقطة للذان املوحد وأهنا تعمل بشكل
جيد أثناء اْلطبة.
 .7التأكد من وجود كتاب خطب اْلمعة ف مكان بارز (على اْلامل).
 .8منع التسول ف املسجد منعا باتا ،ولإلبالغ عن املتسول يرجى التصال برقم (26
 )800 26أو رقم ( )999أو ِرسال رسالة نصية على رقم (.)2828
 لطفا :من يرغب أن يكتب خطبة فليسلها مشكورا على فاكس 026211850أو يرسلها على ِييل Khutba@Awqaf.gov.ae
 أضيفت خدمة جديدة لتطوير خطبة اْلمعة على موقع اهليئة www.awqaf.aeوذلك ل قتاح عناوين جديدة أو ِثراء للعناوين املعتمدة أو ِبداء
الرأي ف اْلطب الت ألقيت.
الرؤية :مرجعية ِسالمية 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 حّت الثامنة مساء عدا أيام العطل الرمسية
2535
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