دولة اإلمارات العربية المتحدة

اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

اجلمعة  17 :مجادى األوىل 1442هـ

الموافق2021/1/1 :م

صدقة تسر النبي 
اْلمد لله رب العالمي ،وأشهد أن َل إله إَل الله وحده َل شريك
له ،وأشهد أن سيدنا ونبيـنا ُممدا عبد الله ورسوله ،صلى الله
وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعي .أوصيكم عباد الله ونـفسي

بتـقوى الله ،قال تـعاىل( :يا أي ها الذين آمنوا ات قوا الله ولت نظر
ن فس ما قدمت لغد)( .)1عباد الله :كان النب  جالسا مع

أصحابه يـوما ،فجاءه أناس ُمتاجون إىل من يكسوهم ،ويـعطف
عليهم ،فأشفق ْ لاهلم ،وحزن ألمرهم ،ث حث أصحابه على
التصدق عليهم وكسوتم ،فأخذ الناس يـتصدقون؛ حَّت صار بـي
يدي النب  قدر عظيم من الطعام والثـياب ،فـتـهلل وجهه
واستـنار( )2فـرحا ببادرة أصحابه رضي الله عنـهم لبذل الي
والعطاء ،وسرورا با قدموه للمحتاجي والفقراء ،واعتبـر  ذلك
سنة حسنة ،يـنبغي أن يـعمل با من جاء بـعده ،فـقال« :من سن
( )1اْلشر.18 :
( )2مسلم.101 :

في اإلسَم سنة حسنة؛ ف له أجرها وأجر من عمل بها
ب عده»( .)1فالتصدق بالمال والكسوة سنة قائمة إىل يـوم القيامة؛

با يـتحقق مبدأ التـعاون والتكافل ،والتآزر والتـراحم ،تلكم المبادئ
الت حث عليـها النب  وبـي ثـوابـها بقوله« :من ف رج عن أخيه

كربة من كرب الدن يا؛ ف رج الله عنه كربة من كرب اْلخرة ،ومن

ست ر أخاه ست ره الله في الدن يا واْلخرة ،والله في عون العبد ما

كان العبد في عون أخيه»( .)2ومن ست أخيك :أن تكسوه با

يدفع عنه قسوة البـرد ،وتـعطيه ما يشعره بالدفء .وها نن ف
فصل الشتاء ،وهناك أناس ف هذا العاَل يـرَتفون من شدة البـرد،
ويـنتظرون من يفف وطأته عنـهم ،ويـرأف بم ويـرحهم ،فـيـنـزل الله
تـعاىل رحته على من يـرحهم ،قال النب « :ارحموا من في

األرض؛ ي رحمكم من في السماء»( .)3فاللهم اجعلنا من يودون

با أنـعمت به عليهم ،ويففون آَلم غيهم ،ويدخلون السرور على
قـلوبم ،والبـهجة إىل نـفوسهم .آمي.
أقول قـوِل هذا وأستـغفر الله ِل ولكم فاستـغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
( )1مسلم ،1017 :وابن عبد الرب ف التمهيد ( )127/23واللفظ له.
( )2متفق عليه
( )3أبو داود 4٩41 :والتمذي 1٩24 :وأحد٦4٩4 :
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الخطبة الثانية
اْلمد لله وحده ،والصالة والسالم على من َل نب بـعده ،وعلى آله
وصحبه ومن تبع هديه.

عباد الله :يطلق اهلالل األحر حلة الشتاء" :عطاؤكم دفء هلم"
لتـوفي كسوة الشتاء والمواد األساسية؛ للمتأثرين من قسوة البـرد ،ف
عدد كبي من الدول ،فـلنسهم مع اهلالل األحر اإلمارات
بصدقاتنا؛ عونا للمحتاجي ،فإن ذلك ما يـرضي ربـنا ،ويسر نبيـنا
 ،ويضاعف ثـوابـنا ،ويدخلنا اجلنة عرفـها الله لنا؛ يزينا فيها من

جنس عملنا ،فـنكون من قيل فيهم( :متكئين فيها على األرائك

َل ي رون فيها شمسا وَل زمهريرا)(.)1
هذا ،وصلوا وسلموا على خات األنبياء ،سيدنا ونبيـنا ُممد ،اللهم
صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أمجعي .اللهم اجعلنا من كسا
عبادك ف الدنـيا ،فكسوته بستك اجلميل يـوم القيامة .اللهم اغفر
لكل من وقف لك وقـفا يـعود نـفعه على عبادك .اللهم ارفع عنا
وعن العالمي الوباء ،يا ُميب الدعاء ،وُمقق الرجاء.
( )1اإلنسان13 :
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اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد ونائبه وولي
عهده األمين ،وإخوانه حكام اإلمارات؛ لما تحبه وت رضاه.

اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم ،وشيوخ اإلمارات الذين
ان ت قلوا إلى رحمتك ،وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك.

اللهم ارحم شهداء الوطن األوفياء ،وارزق ذويهم جميل الصبر

وعظيم الجزاء .وارحم يا ربـنا آباءنا وأمهاتنا ،ومن له حق عليـنا.

وأدم اللهم على دولة اإلمارات الخي ر والفضل.
اللهم اسقنا الغيث وَل َتعلنا من القانطي ،اللهم أغثـنا ،اللهم
أغثـنا ،اللهم أغثـنا.
ربـنا آتنا ف الدنـيا حسنة ،وف الخرة حسنة ،وقنا عذاب النار.
وأقم الصالة.
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