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 دولـة اإلمـارات العـربية املتحـدة

 

 ه1440ذو احلجة  15: معةاجل
 م16/8/2019املوافق:  اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

َرأَحاِم   ُأوُلو اْلأ
ُوَل  ُطأَبُة اْلأ  اْلأ

 َ ُد ّلِلَه َمح َرحَحاَم، احلح ن حَعاَم، أََمَرََن َبَصَلةَ األح َل َواإلحَ َراَم، َوالحَفضح اَلَل َواإلحَكح َذي اْلَح
ُُجوَر الحَعظَاَم،  َهُد َأنح ََل َإَلَه َإَله َوَوَعَدََن َعَلى َذَلَك األح َدُه ََل َوَأشح ُ َوحح اّلِله

َهُد َأنه َسيَ َدََن َونََبي هَنا ُُمَمهًدا َعبحُد اّلِلَه َوَرُسولُُه، َأوحَصُل  َشرَيَك َلُه، َوَأشح
فَاللهُهمه َصلَ  َوَسلَ مح َوََبرَكح َعَلى َسيَ َدََن النهاَس لََرَِحََه، َوأَبَ رُُّهمح بََقَرابََتَه، 

ََعنَي، َونََبيَ َنا ُُمَمهٍد، وَ  َبَه َأْجح َساٍن َعَلى آلََه َوَصحح َوَعَلى َمنح تََبَعُهمح ِبََحح
يَن.  َإََل يَ وحَم الدَ 

، قَاَل  َأمَّا بـَعأُد:  :ُسبحَحانَهُ فَُأوَصيُكمح َعَباَد اّلِلَه َونَ فحَسي بَتَ قحَوى اّلِلَه
َرأَحاَم ) اَّللََّ َكاَن َعَليأُكمأ ِإنَّ َواتَـُّقوا اَّللََّ الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِه َواْلأ

  .(1)رَِقيًبا(

                                                           

 .1( النساء : 1)
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ِلُمونَ  تَ قحوَيََة َأَواَصَر الحَعاَلقَاَت، ى لَ عَ  اّلِلهُ تَ َعاََل ا نَ ث ه حَ  دح قَ لَ : أَيُـَّها الأُمسأ
َرحَحامَ َوتَ وحَطيَد الصَ َلَة َمَع أُوِل  َرأَحاِم : )ُسبحَحانَهُ فَ َقاَل ، األح َوُأوُلو اْلأ

َل بِبَـعأٍض ِف ِكَتاِب اَّللَِّ  ٍء َعِليم  بـَعأُضُهمأ َأوأ . (1)(ِإنَّ اَّللََّ ِبُكلِ  َشيأ
َسانَ  : بَ عحُضُهمح َأوحََل بَبَ عحٍض ِف الصَ َلَة َواإلحَحح َةَ ، َأيح َرامَ  َوالرهِحح  .(2)َواإلحَكح

َرحَحامَ  ََخَواَت، وَ  َمنَ ؛ ُهمح َذُوو الحَقَرابََة َوأُوُلو األح َوَة َواألح َداَد اإلحَخح َجح األح
َعحَماَم َوالحَعمهاَت،  َاََلَت، َواألح َواَل َواْلح َخح َدهاَت، َواألح َوَما يَ تَ َفرهُع َواْلح

ُهمح  َم اّلِلَه الرهِححََن،  .َعن ح تَ قهٌة َمَن اسح  ِف تَ َعاََل يَ ُقوُل َوالرهَحُم ُمشح
َسي َ  ََديَث الحُقدح تَـَققأُت ََلَا »: احلح َأََن الرَّْحأَُن، َوَأََن َخَلقأُت الرَِّحَم، َواشأ

ي، َفَمنأ َوَصَلَها َوَصلأُتُه،  ِمنِ  َوقَاَل  .(3)«َوَمنأ َقطََعَها َقطَعأُتهُ اْسِأ
َحابَُه:   النهَبُّ  الحَزُموا َصَلَة : . َأيَ (4)«َأرأَحاَمُكمأ َأرأَحاَمُكمأ »ُموَصًيا َأصح

َسُنوا إَلَيحَهمح  ، قَاَل َرَضي  . َوَبَذَلَك َأوحَصى (5)أَرحَحاَمُكمح، َوَأحح َأََب َذرٍ 

                                                           

 .75( األنفال : 1)
 .6/382( تفسري ابن كثري : 2)
 واللفظ له . 1/386، وأبو يعلى ِف مسنده  1659( أِحد : 3)
 . 436( صحيح ابن حبان : 4)
 . 2/282اْلامع الصغري : ( التنوير شرح 5)
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ُ َعنحُه:  : . (1)أَدحبَ َرتح  َوَإنح  َأنح َأَصَل َرَِحَيَأوحَصاِن َخَليَلي اّلِله َأيح
. َوَإنح  َرحَحامَ َفَصَلةُ  ُقَطَعتح قَاَل َمنح َأعحَظَم الحُقُرََبَت، َوأَوحََل الحَواَجَباَت،  األح

 .(2)«تـََعلَُّموا ِمنأ أَنأَساِبُكمأ َما َتِصُلوَن بِِه َأرأَحاَمُكمأ » :َرُسوُل اّلِلَه 
ََبُء أَب حَناَءُهمح بََ   مح هُ ن َ كَ ُيح َحَّته  ؛مح هَ أَرحَحامَ ي وَ ذَ  نح مَ  مح بََ ارَ قَ فَ لحيُ َعرَ َف اْلح

َرحَحامَ  َصَلةَ فََإنه  ،(3)مح هَ يح لَ إَ  انُ سَ حح اإلحَ وَ  تُ ُهمح،لَ صَ  يَاَن،  األح َمنح َدََلَئَل اإلحَ
ِخرِ » : النهَبُّ قَاَل  ِم اْلأ ِمُن ِِبَّللَِّ َوالأيَـوأ فـَلأَيِصلأ ، َمنأ َكاَن يـُؤأ
َعحَماَل َإََل اّلِلَه تَ َعاََل، فََإنه (4)«َرِْحَهُ   النهَبه . َوَصَلُة الرهَحَم َمنح َأَحبَ  األح
  ؛ ذََكَر مَ  َلمها ُسَئَل َعنح َعحَماَل َإََل اّلِلَه ِصَلُة » :اهَ ن ح َأَحبَ  األح

ُ (5)«الرَِّحمِ  َلحَباَب، قَاَل اّلِله َا ) :َعزه َوَجله . َوَهَي َمنح َصَفاَت أُوِل األح ِإَّنَّ
ُلو اْلأَ  ِ َوَل  الَِّذينَ  *لأَبابِ يـََتذَكَُّر ُأوأ ِد اَّللَّ  *ِميثَاقَ ُقُضوَن الأ يـَنـأ  يُوُفوَن بَِعهأ

ُ بِِه َأنأ يُوَصلَ  ُ تَ َعاََل َفَكافََأُهُم  .(6)(َوالَِّذيَن َيِصُلوَن َما َأَمَر اَّللَّ  اّلِله
                                                           

 .449( صحيح ابن حبان : 1)
 .1979( الرتمذي : 2)
 .1/150( مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح : 3)
 . 6138( البخاري : 4)
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َنهُة. فَ َعَليحُكمح ََي َعَباَد اّلِلَه َبَصَلَة  اَر، َوَهَي اْلح َخَرَة بَُعقحََب الده ِف اْلح
ِف ُدن حَياُكمح أَرحَحاَمُكمح؛ َفَفي َذَلَك َمرحَضاٌة لََربَ ُكمح، َوَخريحٌ َلُكمح 

 َوآَخَرَتُكمح.
ِلُمونَ  أَيُـَّها َساَن َبَ يُ َباَدُر َذي ُهَو اله  َرَِحَهَ لَ  َإنه الحَواَصلَ : الأُمسأ إلحَحح

َراَمَهمح، َويَ َتَجاَوُز َعنح َهَفَواَِتَمح،يحَهمح َإلَ  : ََي َرُجلٌ  قَالَ  ، َوُيَسارَُع ِف َإكح
، َإنه ِل َذَوي أَرحَحاٍم،  َأَصُل َويَ قحطَُعوَن، َوَأعحُفو َوَيظحَلُموَن، َرُسوَل اّلِلَه

َسُن َوُيَسيُئوَن، : ؟ فَ َقاَل لَ ثح مَ لح َبَ  مح هُ لُ امَ عَ : أُ يح أَ  ؟أَفَُأَكاَفئُ ُهمح  َوُأحح
 : النهَبُّ قَاَل وَ . (1)«َوِصلأُهمأ َوَلِكنأ ُخذأ ِِبلأَفضأِل  ...َل »
ِإَذا ُقِطَعتأ َرِْحُُه  يلَيأَس الأَواِصلُ ِِبلأُمَكاِفِئ، َوَلِكِن الأَواِصلُ الَّذِ »

َرحَحامَ  َصَلةُ  َكَما َتُكونُ .  (2)«َوَصَلَها زَََيَرَِتَمح، َوتَ لحَبَيَة َدعحَوَِتَمح، بَ  األح
َناَن َعَليحَهمح، َوَإدحَخاَل و َكَتَهمح ِف أَف حَراَحَهمح، َوُمَشاَر  َواهَلَمح، َواََلطحَمئ ح تَ َفقَُّد َأحح

ََداََي هَلُمح، َواََلتَ َصاَل َبَمح  َل اهلح لسهاَلَم َعَليحَهمح، ، َواالسُُّروَر َعَلى قُ ُلوَبَمح، َوبَذح

                                                           

 .6942( مسند أِحد: 1)
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: (1)«َأرأَحاَمُكمأ َوَلوأ ِِبلسَََّلمِ  بـُلُّوا: »قَاَل َرُسوُل اّلِلَه  . َأيح
َل السهاَلمَ َصُلوَها   دُ اهَ عَ ت َ ي َ   َسيَ ُدََن َونََبي َُّنا ُُمَمهدٌ  انَ كَ َو . َوَلوح بََبذح
َعمُّ »َإََل َصَلَة َأعحَماَمَه َوَعمهاتََه، َويَ ُقوُل:  َويُ َباَدُر ، ةَ رَ َيَ لز َ َبَ  أَرحَحاَمهُ 

ُو أَبِيهِ  : َنَظريُهُ َوَمَثيُلُه. َوََيحَرُص َعَلى زَََيرََة َخاََلتََه،  .(2)«الرَُّجِل ِصنـأ َأيح
ُم ِ »َويَ ُقوُل:  َاَلُة ِبَنأزِلَِة اْلأ يََه  .(3)«اْلأ أَنهُه َكاَن يَ ُزوُر  َوَمنح َهدح

َفاَء، َوََيُثُّ َعَلى  َأُل اّلِلهَ تَ َعاََل هَلُُم الشَ  الحَمرحَضى َمنح أُوِل أَرحَحاَمَه، َوَيسح
َعَلى ِذي الرَِّحِم  ...ِإنَّ الصََّدَقةَ : » لُ و قُ ي َ وَ  ،هَلُمح  الحَمالَ  لَ ذح بَ 

نَـَتاِن:   .(4)«َصَدَقة  َوِصَلة  اثـأ
َرحَحاَم،  أُوِل َوَإنه أَفحَضَل الصهَدَقَة َما َكاَن َسبَ ًبا ِف َصَفاَء قُ ُلوَب  األح

نَ هُ  وَيََة الحَعاَلقَاَت بَ ي ح : ، قَاَل َرُسوُل اّلِلَه مح َوَتطحَييَب َخَواَطرََهمح، َوتَ قح
 .(5)«؛ الصََّدَقُة َعَلى ِذي الرَِّحِم الأَكاِشحِ ِإنَّ َأفأَضَل الصََّدَقةِ »

                                                           

 . 6/226شعب اإليان للبيهقي : ( 1)
 .983( مسلم : 2)
 2699( البخاري : 3)
 .1844، وابن ماجه:  2582( النسائي : 4)
 . 23530( أِحد : 5)
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يُ ثحَمُر ََتحلَيَف قَ لحَبَه ََبلحَماَل فََإنه  َعنح َصَلَتَهمح، الحُمعحَرضَ لََرَِحََه، َأَي الحَقاَطَع 
َُسرَيهَة،  ُق الرهَواَبَط األح َرحَحاَم، َويُ َعمَ  َ أُوِل األح َوَيُكوُن َسبَ ًبا َِف الحُوده َبنيح

َتَمَعاتَ   .ََتَاُسَك الحُمجح
َعلحَنا أَلَرحَحاَمَنا َواَصَلنَي، وَ فَاللهُهمه  َنا السهَعاَدَة  ََبئََنا ََبر َيَن،بَ اجح َوأََدمح َعَلي ح

ن حَيا َخَرَة َمَن الحَفائَزَيَن، وَ ، وَ ِف الدُّ َعلحَنا ِف اْلح َنا َْلَنهَتَك َداَخَلنَي، اجح َوَوفَ قح
ََعنَي، َوطَاَعَة َرُسوَلَك ُُمَمهٍد األحَ  َوطَاَعَة َمنح أََمرحتَ َنا  َمنَي َلطَاَعَتَك َأْجح

آَمُنوا َأِطيُعوا اَّللََّ َوَأِطيُعوا  ََي أَيُـَّها الَِّذينَ : )َبطَاَعَتَه َعَماًل بََقوحَلكَ 
َمأِر ِمنأُكمأ   .(1)(الرَُّسوَل َوُأوِل اْلأ

ُكمح ََبلحُقرحآَن الحَعَظيمَ  ُ َوَإَيه  ، نَ َفَعَِن اّلِله
ُ َعَليحَه َوَسلهمَ َوَبُسنهَة نََبيَ َه   الحَكَرمَي َصلهى اّلِله

َ ِل َوَلُكمح  تَ غحَفُر اّلِله  ، أَُقوُل قَ وحِل َهَذا َوَأسح
تَ غحَفُروُه َإنهُه ُهَو الحَغُفوُر الرهَحيُم.  فَاسح

 

                                                           

 . 59النساء : ( 1)
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ةُ يَ طأَبُة الثَّانِ اْلأُ   
ُد ّلِلَهَ  َمح َساَب،  ،احلح َهُد َأنح الحَكرمََي الت هوهاَب، َجزَيَل الث هَواَب، َسرَيَع احلَح َوَأشح

َهُد َأنه  َدُه ََل َشرَيَك َلُه، َوَأشح ُ َوحح ُُمَمهًدا َعبحُد  َسيَ َدََن َونََبي هَناََل َإَلَه َإَله اّلِله
ُُمَمهٍد، َوَعَلى  َسيَ َدََن َونََبيَ َناى اّلِلَه َوَرُسولُُه، فَاللهُهمه َصلَ  َوَسلَ مح َوََبرَكح َعلَ 

ََعنَي،  َحابََه َأْجح يَن.آلََه َوَأصح َساٍن َإََل يَ وحَم الدَ    َوَعَلى التهابََعنَي هَلُمح ِبََحح
 أُوَصيُكمح َعَباَد اّلِلَه َونَ فحَسي بَتَ قحَوى اّلِلَه َعزه َوَجله.

ثَ َوابَُه  الرهَحمَ يُ َعجَ ُل َلَواَصَل  َإنه اّلِلهَ تَ َعاََل  :أَيُـَّها الأَواِصُلوَن َأرأَحاَمُكمأ 
ن حَيا،  ُ ِفيِه َأعأَجَل  ُأِطيعَ لَيأَس َشيء  »: قَاَل َرُسوُل اّلِلَه ِف الدُّ اَّللَّ

 الرهَحَم َِف َواَصَل  ةَ به ُمََ  تَ َعاََل  اّلِلهُ فَ يُ لحَقي . (1)«ثـََواًِب ِمنأ ِصَلِة الرَِّحمِ 
ُع َلهُ ِف رَزحَقَه،هَ بَ ارَ قَ أَ وَ  هَ امَ حَ رح أَ وَ  ،هَ لَ هح أَ  وبَ لُ ق ُ  ِإنَّ ِصَلَة : » الَ قَ  ، َويُ َوسَ 

لِ  َهأ َراة  ِف الأَمالِ  ،الرَِّحِم ََمَبَّة  ِف اْلأ َثَرِ  ،َمثـأ  ِف . وَ (2)«َمنأَسأَة  ِف اْلأ
َارُ َجنهاٍت ََتحرَي َمنح  اّلِلهُ تَ َعاََل  هُ لُ خَ دح يُ  ةَ رَ خَ اْلح  َْنح قَاَل  دح قَ ، ف َ ََتحَتَها األح

َنهَة، َويُ َباَعُدِن  َب َ لنه لَ  لٌ جُ رَ  نَيَِن َمَن اْلح : ُدلهَِن َعَلى َعَمٍل َأعحَمُلُه يُدح
                                                           

 . 20364( البيهقي ِف السنن الكربى : 1)
 . 1979( الرتمذي : 2)
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َ َل »َمَن النهاَر. قَاَل:  ئً تـَعأُبُد اَّللَّ ِرُك بِِه َشيـأ ِت َوتُِقيُم الصَََّل ، ا ُتشأ َة، َوتـُؤأ
َعَلى تَ عحزَيَز َصَلَتَنا  صح رَ حح نَ فَ لح  .(1)«َرِْحِكَ َوَتِصُل َذا الزََّكاَة، 
وَيَةَ ا، وَ نَ ئَ َبَ رَ قح أَ وَ  َبَرحَحاَمَنا  َذَلكَ ى لَ عَ  دح و َ عَ ن ُ وَ ا، نَ ن َ ي ح ب َ  اتَ قَ اَل عَ الح  رَ اصَ وَ أَ  تَ قح

 ُُمحَتَمَعَهمح. ََتَاُسكَ  نح وا مَ يدُ زَ يَ ، وَ مح ب ََ ا رَ ضَ وا رَ الُ نَ ي َ لَ   َوبَ َناتََنا؛َنَ أَب حَناءَ 
َهَذا َوَصلُّوا َوَسلَ ُموا َعَلى َخريحَ الحَبَشَر، َوَأَطيُعوا رَبهُكمح َفيَما أََمَر، فَ َقدح 

ِإنَّ اَّللََّ َوَمََلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبِ  ََي أَيُـَّها الَِّذيَن قَاَل ُسبحَحانَُه: )
لِ  اللهُهمه َصلَ  َوَسلَ مح َوََبرَكح َعَلى . (2)(يًماآَمُنوا َصلُّوا َعَليأِه َوَسلِ ُموا َتسأ

ََعنَي.َسيَ َدََن َونََبيَ َنا ُُمَمهٍد  َبَه َأْجح  َوَعَلى آلََه َوَصحح
 ، ٍر َوُعَمَر َوُعثحَماَن َوَعَليٍ  َُلَفاَء الرهاَشَديَن: َأيب َبكح َوارحَض اللهُهمه َعَن اْلح

َرَمنَي.َر الصهَحابََة َوَعنح َسائَ  َكح  األح
َنا  َبغح َعَلي ح َلَك، َوَأسح َنا َفضح ُعو، فََأَدمح َعَلي ح َك َندح ََتَك نَ رحُجو، َوَإَيه اللهُهمه َرِحح
نََعَمَك، َوتَ َقبهلح َصَلَواتََنا، َوَضاَعفح َحَسَناتََنا، َوََتَاَوزح َعنح َسيَ َئاتََنا، َوارحَفعح 

 الحَعاَلَمنَي.ََي َربه َدَرَجاتََنا، 
                                                           

 .4689( مسلم : 1)
  .  56( األحزاب : 2)
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َلةِ  ِلَما ُتُِبُّهُ َوتـَرأَضاُه،  َخِليَفةأ بأن زَاِيدأ  الشَّيخأ اللَُّهَم َوفِ قأ رَئِيَس الدَّوأ
َِمنَي،  ِدِه اْلأ ِفيِقَك ََنئَِبُه َوَوِلَّ َعهأ َوانَُه ُحكَّاَم َواْشأَلأ بِتَـوأ َوِإخأ

َمارَاِت.  اإلأِ
ُتومأ  زَاِيدأ َوالشَّيخأ  الشَّيخأ اللَُّهمَّ ارأَحِم  َمارَاِت الَِّذيَن  َمكأ َوُشُيوَخ اإلأِ

ِلَك َفِسيَح َجنَّاِتَك. َواِنَك، َوَأدأِخلأُهمأ بَِفضأ تَـَقُلوا ِإَل ِرضأ َوارحَحَم  انـأ
َياَء  َحح َلَماَت، َوالحُمؤحَمَننَي َوالحُمؤحَمَناَت، األح َلَمنَي َوالحُمسح يَع الحُمسح اللهُهمه ْجََ

َواَت، َمن ح  َمح  إَنهَك َسََيٌع َقرَيٌب ُمَُيُب الدهَعَواَت.ُهمح َواألح
َراَر، َوالرََّخاَء  ِتقأ ََماَن َواِلسأ َمارَاِت اْلأ َلِة اإلأِ اللَُّهمَّ َأِدمأ َعَلى َدوأ
ِلَها  َعًة، َوَتَساَُمًا َوََمَبًَّة، َوَأِدمأ َعَلى َأهأ ًما َورِفـأ َواِلزأِدَهاَر، َوِزدأَها تـََقدُّ

 ََي َربَّ الأَعاَلِمنَي.السََّعاَدَة 
أَلُ  َنا َمنحُه َوَما َلَح اللهُهمه َإَنه َنسح ريحَ ُكلَ َه َعاَجَلَه َوآَجَلَه، َما َعَلمح َك َمَن اْلَح

َنا َمنحُه َوَما َلَح  نَ عحَلمح، َونَ ُعوُذ َبَك َمَن الشهرَ  ُكلَ َه َعاَجَلَه َوآَجَلَه، َما َعَلمح
ريحَ َما َسأََلَك َعبحُدَك وَ  أَُلَك َمَن اْلَح ، نََبيَُّك ُُمَمهٌد نَ عحَلمح، اللهُهمه َإَنه َنسح

أَُلَك َونَ ُعوُذ َبَك َمَن الشهرَ  َما َعاَذ بََه َعبحُدَك َونََبيَُّك ُُمَمهٌد  ، َوَنسح
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َها َمنح قَ وحٍل َوَعَمٍل، َونَ ُعوُذ َبَك َمَن النهاَر َوَما قَ رهَب  َنهَة َوَما قَ رهَب َإلَي ح اْلح
أَلُ  َها َمنح قَ وحٍل َوَعَمٍل، َوَنسح َتهُ َإلَي ح لََنا َك َأنح ََتحَعَل َعاَقَبَة ُكلَ  َقَضاٍء َقَضي ح

  َرَشًدا.
َنهَة َمَع  َب حَراَر، َوأَدحَخلحُهُم اْلح اللهُهمه ارحَحمح ُشَهَداَء الحَوَطَن َوقُ وهاَت التهَحاُلَف األح

َليَهمح َجَزاَء الصهاَبرَيَن؛  َز أَهح َياَر، َواجح َخح َرَمنَي.َبَكَرَمَك ََي األح َكح َرَم األح  َأكح
قَ  َإََل  اللهُهمه انحُصرح قُ وهاَت التهَحاُلَف الحَعَريبَ ؛ الهَذيَن ََتَاَلُفوا َعَلى َردَ  احلَح
قَ  َوالشهرحَعيهَة، َوأََدمح َعَليحَهُم  َل الحَيَمَن َعَلى َكَلَمَة احلَح َأصحَحاَبَه، َواْجحَعح أَهح

َراَر، َوَعَلى  َتقح َلَمنَي، اََلسح  َوالحَعاَلََ َأْجحََعنَي.بُ لحَداَن الحُمسح
َجًدا اللهُهمه اغحَفرح  َوَلَواَلَديحَه، َوَلُكلَ  َمنح َعَمَل َفيَه  َلُكلَ  َمنح َبََن َلَك َمسح

ريحَ َعَلى َعَباَدَك،  َساًَن، أَوح َوَقَف َوق حًفا يَ ُعوُد ََبْلَح َتَفُع َصاحَلًا َوَإحح أَوح تَ ن ح
 ُذر َي هُتُه َمنح بَ عحَدَه.َبَه 

َخَرةَ َحَسَنًة، َوَقَنا َعَذاَب النهاَر، َوأَدحَخلحَنا  ن حَيا َحَسَنًة، َوِف اْلح َرب هَنا آتََنا ِف الدُّ
َب حَراَر،  َنهَة َمَع األح  ََي َعزَيُز ََي َغفهاُر.اْلح

شحكُروُه َعَلى نََعَمَه يَزَدحُكمح. : اذحُكُروا اّلِلهَ الحَعَظيَم َيذحُكرحُكمح، َواِعَباَد اَّللَِّ 
 َوأََقَم الصهاَلَة.
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