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دولـة اإلمـارات العـربية املتحـدة

املوافق2019/8/16 :م

اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

أولو اْلرحام

البْطةة اْلوى

احلمد ّلِل ذي اْلالل واإلكرام ،والفضل واإلن عام ،أمرَن بصلة
األرحام ،ووعدَن على ذلك األجور العظام ،وأشهد أن َل إله إَل
اّلِل وحده َل شريك له ،وأشهد أن سيدَن ونبي نا ُممدا عبد اّلِل
ورسوله ،أوصل الناس لرِحه ،وأب رهم بقرابته ،فاللهم صل وسلم
وَبرك على سيدَن ونبينا ُممد ،وعلى آله وصحبه أْجعني ،وعلى
من تبعهم ِبحسان إَل ي وم الدين.
أما بـعد :فأوصيكم عباد اّلِل ون فسي بت قوى اّلِل ،قال سبحانه:

(واتـقوا اَّلل الذي تساءلون به واْلرحام إن اَّلل كان عليكم
رقيةا)(.)1

أيـها العمسلعمون :لقد حث نا اّلِل ت عاَل على ت قوية أواصر العالقات،
وت وطيد الصلة مع أول األرحام ،ف قال سبحانه( :وأولو اْلرحام

بـعضهم أوى بةـعض ِف كتاب اَّلل إن اَّلل بكل شيء عليم)(.)2

( )1النساء .1 :
( )2األنفال .75 :

أي :ب عضهم أوَل بب عض ِف الصلة واإلحسان ،والرِحة واإلكرام(.)1
وأولو األرحام؛ هم ذوو القرابة من اإلخوة واألخوات ،واألجداد
واْلدات ،واألخوال واْلاَلت ،واألعمام والعمات ،وما ي ت فرع
عن هم .والرحم مشت قة من اسم اّلِل الرِحن ،ي قول ت عاَل ِف احلديث
القدسي« :أَن الرْحن ،وأَن خلقت الرحم ،واشتـققت َلا من
اْسي ،فعمن وصلها وصلته ،ومن قبْطعها قبْطعته»( .)2وقال النب

 موصيا أصحابه« :أرحامكم أرحامكم»( .)3أي :الزموا صلة
أرحامكم ،وأحسنوا إليهم( .)4وبذلك أوصى  أَب ذر ،قال رضي
اّلِل عنه :أوصاِن خليلي أن أصل رِحي وإن أدب رت( .)5أي :وإن
قطعت .فصلة األرحام من أعظم القرَبت ،وأوَل الواجبات ،قال
رسول اّلِل « :تـعلعموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم»(.)6
ف لي عرف اْلَبء أب ناءهم بقاربم من ذوي أرحامهم؛ حَّت يكن هم
صلت هم ،واإلحسان إليهم( )7فإن صلة األرحام من دَلئل اإليان،

( )1تفسري ابن كثري .382/6 :
( )2أِحد  ، 1659 :وأبو يعلى ِف مسنده  386/1واللفظ له .
( )3صحيح ابن حبان . 436 :
( )4التنوير شرح اْلامع الصغري . 282/2 :
( )5صحيح ابن حبان .449 :
( )6الرتمذي .1979 :
( )7مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح .150/1 :
2

قال النب « :من كان يـؤمن ِبَّلل واليـوم اْلخر فـليصل
رْحه»( .)1وصلة الرحم من أحب األعمال إَل اّلِل ت عاَل ،فإن النب

 لما سئل عن أحب األعمال إَل اّلِل؛ ذكر من ها« :صلة
الرحم»( .)2وهي من صفات أول األلباب ،قال اّلِل عز وجل( :إَّنا

يـتذكر أولو اْللةاب* الذين يوفون بعهد اَّلل وا يـنـقضون
العميثاق* والذين يصلون ما أمر اَّلل به أن يوصل)( .)3فكافأهم
اّلِل ت عاَل ِف اْلخرة بعقَب الدار ،وهي اْلنة .ف عليكم ي عباد اّلِل
بصلة أرحامكم؛ ففي ذلك مرضاة لربكم ،وخي ر لكم ِف دن ياكم
وآخرتكم.

أيـها العمسلعمون :إن الواصل لرِحه هو الذي ي بادر َبإلحسان
إليهم ،ويسارع ِف إكرامهم ،وي تجاوز عن هفواِتم ،قال رجل :ي
رسول اّلِل ،إن ل ذوي أرحام ،أصل وي قطعون ،وأعفو ويظلمون،
وأحسن ويسيئون ،أفأكافئ هم؟ أي :أعاملهم َبلمثل؟ ف قال :
«ا ...ولكن خذ ِبلفضل وصلهم»( .)4وقال النب « :ليس

( )1البخاري . 6138 :
( )2مسند أيب يعلى . 6839 :
( )3الرعد . 21 - 19 :
( )4مسند أِحد.6942 :
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الواصل ِبلعمكافئ ،ولكن الواصل الذي إذا قبْطعت رْحه

وصلها»( .)1كما تكون صلة األرحام بزيرِتم ،وت لبية دعوِتم،
ومشاركتهم ِف أف راحهم ،وت فقد أحواهلم ،واَلطمئ نان عليهم،
وإدخال السرور على ق لوبم ،وبذل اهلداي هلم ،واَلتصال بم،
والسالم عليهم ،قال رسول اّلِل « :بـلوا أرحامكم ولو

ِبلسَلم»( .)2أي :صلوها ولو ببذل السالم .وكان سيدَن ونبي نا

ُممد  ي ت عاهد أرحامه َبلزيرة ،وي بادر  إَل صلة أعمامه

وعماته ،وي قول« :عم الرجل صنـو أبيه»( .)3أي :نظريه ومثيله.
ويرص على زيرة خاَلته ،وي قول« :الالة َمنللة اْلم»( .)4ومن

هديه  أنه كان ي زور المرضى من أول أرحامه ،ويسأل اّلِل ت عاَل

هلم الشفاء ،ويث على بذل المال هلم ،وي قول « :إن

الصدقة ...على ذي الرحم اثـنـتان :صدقة وصلة»(.)5

وإن أفضل الصدقة ما كان سب با ِف صفاء ق لوب أول األرحام،
وتطييب خواطرهم ،وت قوية العالقات ب ي ن هم ،قال رسول اّلِل :
( )1البخاري .1461 :
( )2شعب اإليان للبيهقي . 226/6 :
( )3مسلم .983 :
( )4البخاري 2699 :
( )5النسائي  ، 2582 :وابن ماجه.1844 :
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«إن أفضل الصدقة؛ الصدقة على ذي الرحم الكاشح»( .)1أي
القاطع لرِحه ،المعرض عن صلتهم ،فإن َتليف ق لبه َبلمال ي ثمر
الود ب ني أول األرحام ،وي عمق الروابط األسرية ،ويكون سب با ِف
َتاسك المجتمعات.
فاللهم اجعلنا ألرحامنا واصلني ،وبَبئنا َبرين ،وأدم علي نا السعادة
ِف الدن يا ،واجعلنا ِف اْلخرة من الفائزين ،وْلنتك داخلني ،ووفقنا
لطاعتك أْجعني ،وطاعة رسولك ُممد األمني  وطاعة من أمرت نا
بطاعته عمال بقولكَ( :ي أيـها الذين آمنوا أطيعوا اَّلل وأطيعوا
الرسول وأوِل اْلمر منكم)(.)2

ن فعِن اّلِل وإيكم َبلقرآن العظيم،
وبسنة نبيه الكرمي صلى اّلِل عليه وسلم
أقول ق ول هذا وأست غفر اّلِل ل ولكم،
فاست غفروه إنه هو الغفور الرحيم.

( )1أِحد . 23530 :
( )2النساء . 59 :
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البْطةة الثانية
احلمد ّلِل ،الكرمي الت واب ،جزيل الث واب ،سريع احلساب ،وأشهد
أن َل إله إَل اّلِل وحده َل شريك له ،وأشهد أن سيدَن ونبي نا ُممدا
عبد اّلِل ورسوله ،فاللهم صل وسلم وَبرك على سيدَن ونبينا ُممد،
وعلى آله وأصحابه أْجعني ،وعلى التابعني هلم ِبحسان إَل ي وم
الدين.
أوصيكم عباد اّلِل ون فسي بت قوى اّلِل عز وجل.

أيـها الواصلون أرحامكم :إن اّلِل ت عاَل ي عجل لواصل الرحم ث وابه
ِف الدن يا ،قال رسول اّلِل « :ليس شيء أطيع اَّلل فيه أعجل

ثـواِب من صلة الرحم»( .)1ف ي لقي اّلِل ت عاَل ُمبة واصل الرحم ِف

ق لوب أهله ،وأرحامه وأقاربه ،وي وسع له ِف رزقه ،قال « :إن

صلة الرحم َمةة ِف اْلهل ،مثـراة ِف العمال ،منسأة ِف اْلثر»(.)2

وِف اْلخرة يدخله اّلِل ت عاَل جنات َتري من َتتها األن هار ،ف قد
قال رجل للنب  :دلِن على عمل أعمله يدنيِن من اْلنة،
وي باعدِن من النار .قال« :تـعةد اَّلل ا تْرُ به شيـًا ،وتقيم

( )1البيهقي ِف السنن الكربى . 20364 :
( )2الرتمذي . 1979 :
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الصَلة ،وتـؤِت اللكاة ،وتصل ذا رْحك»( .)1ف لنحرص على
ت عزيز صلتنا برحامنا وأقرَبئنا ،وت قوية أواصر العالقات ب ي ن نا ،ون عود
على ذلك أب ناءَن وب ناتنا؛ لي نالوا رضا ربم ،ويزيدوا من َتاسك
متمعهم.
هذا وصلوا وسلموا على خري البشر ،وأطيعوا ربكم فيما أمر ،ف قد
قال سبحانه( :إن اَّلل ومَلئكته يصلون على النب َي أيـها الذين
آمنوا صلوا عليه وسلعموا تسليعما)(.)2
اللهم صل وسلم وَبرك على سيدَن ونبينا ُممد ،وعلى آله وصحبه
أْجعني .وارض اللهم عن اْللفاء الراشدين :أيب بكر وعمر وعثمان
وعلي ،وعن سائر الصحابة األكرمني.
اللهم رِحتك ن رجو ،وإيك ندعو ،فأدم علي نا فضلك ،وأسبغ علي نا
نعمك ،وت قبل صلواتنا ،وضاعف حسناتنا ،وَتاوز عن سيئاتنا،
وارفع درجاتنا ،ي رب العالمني.

اللهم وفق رئيس الدولة الْيخ خليفة بن زايد لعما ُتةه وتـرضاه،
واْشل بتـوفيقك َنئةه ووِل عهده اْلمني ،وإخوانه حكام

( )1مسلم .4689 :
( )2األحزاب . 56 :
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اإلمارات .اللهم ارحم الْيخ زايد والْيخ مكتوم وشيوخ

اإلمارات الذين انـتـقلوا إى رضوانك ،وأدخلهم بفضلك فسيح

جناتك.

وارحم اللهم ْجيع المسلمني والمسلمات ،والمؤمنني والمؤمنات،
األحياء من هم واألموات ،إنك َسيع قريب ميب الدعوات.

اللهم أدم على دولة اإلمارات اْلمان وااستقرار ،والرخاء
واازدهار ،وزدها تـقدما ورفـعة ،وتساَما وَمةة ،وأدم على أهلها

السعادة َي رب العالعمني.

اللهم إَن نسألك من اْلري كله؛ عاجله وآجله ،ما علمنا منه وما َل
ن علم ،ون عوذ بك من الشر كله؛ عاجله وآجله ،ما علمنا منه وما َل
ن علم ،اللهم إَن نسألك من خري ما سألك عبدك ونبيك ُممد ،
ون عوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك ُممد  ،ونسألك
اْلنة وما ق رب إلي ها من ق ول وعمل ،ون عوذ بك من النار وما ق رب
إلي ها من ق ول وعمل ،ونسألك أن َتعل عاقبة كل قضاء قضي ته لنا
رشدا.
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اللهم ارحم شهداء الوطن وق وات التحالف األب رار ،وأدخلهم اْلنة
مع األخيار ،واجز أهليهم جزاء الصابرين؛ بكرمك ي أكرم
األكرمني.
اللهم انصر ق وات التحالف العريب؛ الذين َتالفوا على رد احلق إَل
أصحابه ،واْجع أهل اليمن على كلمة احلق والشرعية ،وأدم عليهم
اَلستقرار ،وعلى ب لدان المسلمني ،والعاَل أْجعني.
رب نا آتنا ِف الدن يا حسنة ،وِف اْلخرة حسنة ،وقنا عذاب النار،
وأدخلنا اْلنة مع األب رار ،ي عزيز ي غفار.

عةاد اَّلل :اذكروا اّلِل العظيم يذكركم ،واشكروه على نعمه يزدكم.
وأقم الصالة.
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 من مسؤولية البْطيب .1اَللتزام التام َبْلطبة املكتوبة وعدم اْلروج عنها إَل بتصريح مكتوب.
 .2احلضور إَل اْلامع 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 اْلمعة ِف مكان َبرز (على احلامل).
 .8منع التسول ِف املسجد منعا َبًّت ،ولإلبالغ عن املتسول يرجى اَلتصال برقم
( )800 26 26أو رقم ( )999أو إرسال رسالة نصية على رقم (.)2828
 لطفا :من يرغب أن يكتب خطبة فلريسلها مشكورا على فاكس 026211850أو يرسلها على إييل Khutba@Awqaf.gov.ae
 أضيفت خدمة جديدة لتطوير خطبة اْلمعة 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 الديِن ،وتطوير املساجد ،واملراكز القرآنية ،والفتوى الشرعية ،واحلج
والعمرة ،والتنمية الوقفية ،وابتكار منظومات ذكية إلسعاد اجملتمع.
 مركز الفتوى الرَسي َبلدولة َبللغات (العربية ،واإلجنليزية ،واألوردو)800 24 22
لإلجابة على األسئلة الشرعية وقسم الرد على النساء
من الثامنة صباحا حَّت الثامنة مساء عدا أيم العطل الرَسية
2535
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