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اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

التـواصل مع الرحام
الخطبة الول

اْلمد لله ذي الالل واإلكرام ،حثـنا على التـواصل مع األرحام،
وأشهد أن َل إله إَل الله وحده َل شريك له ،وأشهد أن سيدنا
ونبيـنا ُممدا عبد الله ورسوله ،جعل التـواصل مع األرحام من

عالمات اإليان فـقال« :من كان يـؤمن بالله واليـوم الِخر؛

فـليصل رحمه»( .)1فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبيـنا
ُممد ،وعلى آله وصحبه أمجعني ،وعلى من تبعهم بإحسان إَل

يـوم الدين .أوصيكم ونـفسي بتـقوى الله ،قال سبحانه( :واتـقوا
الله الذي تساءلون به والرحام)(.)2

أيـها المؤمنون :سأل رجل رسول الله  فـقال :أي األعمال

أحب إَل الله؟ قال« :إيمان بالله» .قال :يا رسول الله ،ث مه؟

قال « :ثم صلة الرحم»( .)3يـعن التـواصل معهم ،والسؤال
( )1البخاري.5673 :
( )2النساء .1 :
( )3مسند أيب يعلى.210/6 :

عنـهم .ولقد عبـر رسول الله  بلفظ الصلة ،الت تـعم كل أنـواع
التـواصل مع األرحام ،بكافة الوسائل المتاحة ،فـتشمل اَلتصال
عبـر الوسائل اْلديثة ،ألجل اَلطمئـنان على حاهلم ،ومواساتم ف
ملماتم ،وتفيف آَلمهم ،والدعاء بالشفاء لمرضاهم ،وَل أقل من
اَلكتفاء بالسالم عليهم ،إلبداء اَلهتمام بم ،قال رسول الله :
«بـلوا أرحامكم ولو بالسَلم»( .)1يـعن :صلوها ،ولو كانت

صلتكم بجرد السالم()2؛ فإن ذلك يـعزز التماسك األسري،
ويـرسخ التالحم المجتمعي .وعلى اآلباء واألمهات؛ أن يـعرفوا
بـناتم وأبـناءهم بأرحامهم ،ويثوهم على صلتهم؛ فإن ذلك من

مسؤوليتهم ،قال رسول الله « :تـعلموا من أنسابكم ما تصلون
به أرحامكم»( .)3فاللهم اجعلنا ألرحامنا واصلني ،وعلى تـفقد
أحواهلم مداومني ،بتـوفيقك يا أكرم األكرمني.
أقول قـوِل هذا وأستـغفر الله ِل ولكم،
فاستـغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

( )1شعب اإليان للبيهقي.226/6 :
( )2تذيب اآلثار (ص  ،)157وإكمال املعلم بفوائد مسلم20/8 :
( )3الرتمذي.1979 :
2

الخطبة الثانية
اْلمد لله وحده ،والصالة والسالم على من َل نِب بـعده ،وعلى آله
وصحبه ومن تبع هديه.

أيـها المؤمنون :لقد بشر النِب  الواصلني ألرحامهم؛ بالبـركة ف

أعمارهم ،والسعة ف أرزاقهم ،فـقال « :من سره أن يـبسط له
في رزقه ،أو يـنسأ له في أثره؛ فـليصل رحمه»( .)1ذلك هلم أجر
ف الدنـيا ،وهلم ف اآلخرة النة ،فـعن أيب هريـرة رضي الله عنه قال:
قـلت :يا رسول الله ،أنبئن عن أمر إذا أخذت به دخلت النة.

فأوصاه بوصايا جليلة ،منـها قـوله « :وصل الرحام»(.)2
فـلنحرص على التـواصل مع أرحامنا وأقربائنا؛ عبـر وسائل اَلتصال،
ونـتجنب ف هذه الفتـرة الزيارات والتجمعات العائلية إَل لضرورة،
مع اَللتزام باإلجراءات اَلحرتازية ،والتدابي الوقائية ،الت قـررتـها
الهات المعنية؛ حفاظا على سالمتنا ،وسالمة أرحامنا وُمتمعنا.
هذا ،وصلوا وسلموا على سيدنا ونبيـنا ُممد ،اللهم صل وسلم
عليه وعلى آله وصحبه أمجعني .اللهم أدم بـيـنـنا وبـني أرحامنا األلفة
( )1متفق عليه.
( )2أمحد.8152 :
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والمحبة ،والتـراحم والمودة ،واجعلنا دائما على اْلي متـواصلني،

وعلى الِب متـعاونني .اللهم ارفع عنا وعن العالمني الوباء ،وأدم

اللهم عل دولة اإلمارات الخيـر والرِخاء ،بفضلك يا َسيع
الدعاء .اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ ِخليفة بن زايد ونائبه

وولي عهده المين ،وإِخوانه حكام اإلمارات؛ لما تحبه

وتـرضاه .اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم ،وشيوخ
اإلمارات الذين انـتـقلوا إل رحمتك ،وأدِخلهم بفضلك فسيح

جناتك .اللهم ارحم شهداء الوطن الوفياء ،وارزق ذويهم
جميل الصبر وعظيم الجزاء والفضل .اللهم إنا نسألك الجنة
لنا ولوالدينا ،ولمن له حق عليـنا ،وللمسلمين أجمعين

اللهم اسقنا الغيث وَل َعلنا من القانطني ،اللهم أغثـنا ،اللهم
أغثـنا ،اللهم أغثـنا.
ربـنا آتنا ف الدنـيا حسنة ،وف اآلخرة حسنة ،وقنا عذاَ النار.
وأقم الصالة.
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