دولــة اإلمـارات العـربية املتحـدة

اجلمعة 30 :حمرم  1439ه

اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

الموافق2017/10/20 :

من حقوق الب ناء

الخطبة الولى
اْلمد لله الذي خلق فسوى ،وقدر فـهدى ،وجعل األولد من زينة
اْلياة الديـيا ،وأشهد أن ل إله إل الله وحده ل شريك له ،وأشهد
أن سيديا ويبيـنا حممدا عبد الله ورسوله ،فاللهم صل وسلم وبارك
على سيديا ويبيـنا حممد وعلى آله وصحبه أجعي ،وعلى من تبعهم
بإحسان إل يـوم الدين.
أما ب عد :فأوصيكم عباد الله ويـفسي بتـقوى الله تـعال ،قال

سبحايه (:يا أي ها الناس ات قوا ربكم الذي خلقكم من ن فس

واحدة وخلق من ها زوجها وبث من هما رجال كثيرا ونساء وات قوا
الله الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا)(.)1

أي ها المسلمون :قال رسول الله  «: الرجل راع على أهل ب يته
وهو مسئول عن هم ،والمرأة راعية على ب يت زوجها وولده وهي

مسئولة عن هم»( .)2وإن األولد يعمة من الله عظيمة ،وهبة منه
( )1النساء .1 :
( )2متفق عليه .

كرية ،فـهم رجال الغد ،وصناع المستـقبل ،وعدة الوطن ،وثـروته
الت َب المحافظة عليـها ،وآماله المرجوة ،وهم امتداد آلبائهم،
جعلهم الله سبحايه أماية بـي أيديهم ،يفظويـها ويـرعويـها،
ويـؤدون حق الله تـعال فيها ،ياسبون أيـفسهم ،ماذا قدموا
ألولدهم؟ كيف هي تـربيتـهم هلم؟ هل أدوا واجبـهم تاههم؟

فما واجب نا تجاه أولدنا؟ إن حقوق األبـناء عليـنا كثية ،وف

مقدمتها تـقوية صلتهم برّبم ،وتـعريفهم ّبدي يبيهم  والدعاء
هلم ،فـهو من أكثر ما يـنـفعهم ف ديـياهم ،ويـبـقى هلم ،ويكون سببا
ف حفظهم وناحهم ،وتـيسي أمورهم ،قال رسول الله «: ثالث

دعوات يستجاب لهن ،ل شك فيهن ،وذكر منـها :ودعوة

الوالد لولده»( .)1فدعوة الوالدين ألبـنائهم مستجابة ،وقد خلد
القرآن الكري ذكر ذلكم الرجل الصالح الذي (:قال رب أوزعني

أن أشكر نعمتك التي أن عمت علي وعلى والدي وأن أعمل
صالحا ت رضاه وأصلح لي في ذريتي)( .)2فـيدعو هلم بالي كله
عاجله وآجله ،ويـغرس ف قـلوّبم األخالق اْلميدة ،والسعي ف

( )1أبو داود 1536 :والرتمذي 1905 :وابن ماجه .3862 :
( )2األحقاف .15 :
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أعمال الب ،وتـقدي اإلحسان والي للناس جيعا ،قال سيديا علي
بن أب طالب رضي الله عنه :علموا أيـفسكم وأهليكم اليـر
وأدبوهم(.)1
ومن حق أولديا أن يـعلمهم ما يتاجون إليه من أمور دينهم
وديـياهم ،ويـزرع فيهم حب العلم ،والجتهاد ف تصيله ،والتميـز
فيه ،ويـرسخ فيهم تـقدير المعلم واحرتامه ،والمحافظة على هيبة
المدرسة ومرافقها ،ونرص على متابـعة دروسهم ،والسؤال عنـهم
عند مدرسيهم ،ومالحظة أثر ما تـعلموا ف بـيوتم وبـي أصدقائهم؛
لتتكامل الرؤية ،وتـتحقق الثمرة ،ويـتـعاون اجلميع على تـنشئة جيل
جاد يعي ما يـتـعلمه ،ويطبـقه ف حياته ،فـيكون بذلك لبنة خي ف
وطنه.

عباد الله :ومن حقوق أبـنائنا وبـناتنا أن يـعزز فيهم المبادئ
الجتماعية ،فـنـربـيـهم على بر الوالدين ،وتـوقيها واحرتامهما،
والمسارعة إل طاعتهما ،ومعرفة أقربائهما؛ ليصلوا أرحامهما؛ قال
النب  «: ت علموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ،فإن

( )1شعب اإليان للبيهقي . 411/6 :
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صلة الرحم محبة في الهل ،مث راة في المال منسأة في الثر».
يـعن زيادة ف العمر( .)1أو كناية عن البـركة فيه؛ بسبب استثمار
الوقت با يـنـفعه ف الديـيا واآلخرة(.)2
وكذلك يـعلمهم آداب الضيافة؛ فإيـها من سنن المرسلي ،ويـربيهم
على العادات والتـقاليد ،وحسن معاملة اجليان ،ومعرفة حقهم
وفضلهم ،ويـرسخ فيهم الستماع ف المجالس ،فـيـنصتوا إذا تكلم
الكبي ،ويستـوعبوا إذا وجه إليهم الكالم ،ويـقبلوا على المتكلم
بوجوههم واهتمامهم ،ول يـنشغلوا عنه بغي ذلك ،وإذا تدثوا كان
ذلك بـعد التـفكر فيما يريدون التكلم به ،فـيـنطقوا بسديد القول،
وأحسن الكالم ،وخي اْلديث ،وقد حث رسول الله  على هذه
اآلداب ف حديث من جوامع الكلم حيث قال  «:من كان

ي ؤمن بالله والي وم اآلخر ف لي قل خي را أو ليصمت ،ومن كان
ي ؤمن بالله والي وم اآلخر ف ليكرم جاره ،ومن كان ي ؤمن بالله

والي وم اآلخر ف ليكرم ضي فه»( .)3فجعل  تلك اآلداب
( )1الرتمذي  2107 :وأمحد .8868 :
( )2فتح الباري لبن حجر (.)416/10
( )3متفق عليه.
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والمبادئ التـربوية من كمال اإليان ،وذلك ألهيتها ،وعظيم أثرها
اإلَاب حي تـتحلى ّبا األجيال ،وتـتـوارثـها فيما بـيـنـها.
ومن حق أولديا أن يـربـيـهم على قيم الرمحة والتسامح والعفو،
والشعور بالمسؤولية والوعي ،وأن يـعزز فيهم المعان اإلَابية عن
اْلياة ،وأن يكون لكل واحد منـهم هدف يبيل وطموح عال يسعى
إل تقيقه ،ويفظ وقـته إلدراكه ،فالوقت عمر اإليسان.
فاللهم احفظ أولديا ،ووفـقهم لكل خي ،ووفـقنا جيعا لطاعتك
وطاعة رسولك حممد  وطاعة من أمرتـنا بطاعته ،عمال بقولك

 (:يا أي ها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي المر

منكم)(.)1

يـفعن الله وإياكم بالقرآن العظيم،
وبسنة يبيه الكري صلى الله عليه وسلم.
أقول قـول هذا وأستـغفر الله ل ولكم،
فاستـغفروه إيه هو الغفور الرحيم.

( )1النساء .59 :
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الخطبة الثانية
اْلمد لله رب العالمي ،وأشهد أن ل إله إل الله وحده ل شريك
له ،وأشهد أن سيديا حممدا عبد الله ورسوله ،اللهم صل وسلم
وبارك على سيديا حممد وعلى آله وأصحابه أجعي ،وعلى التابعي
هلم بإحسان إل يـوم الدين.

أوصيكم عباد الله ويـفسي بتـقوى الله عز وجل.

أي ها المصلون :إن اإليسان يولد على فطرة سليمة ،ويـفس صافية،

(فطرة الله التي فطر الناس علي ها)( .)1تـتأثـر بالي وغيه،
وتـنطبع فيها األخالق اْلسنة وغيـرها ،قال تـعال (:ون فس وما

سواها* فألهمها فجورها وت قواها* قد أف لح من زكاها* وقد
خاب من دساها)( .)2فإذا وجد النشء الهتمام والرعاية ،ولقي

من حسن التـربية وحكمة التـوجيه ما يـقوم سلوكه شب على
الستقامة وطيب األخالق ،متمسكا بالفضيلة ،وإن بـعض الظواهر
غي اإلَابية سببـها ايشغال األبـوين عن تـربية األبـناء ،فـقد يـنشغل
األب بعمله أو كسبه أو سفره ،أو إبله أو مزرعته ،وقد يرج أو
( )1الروم .30 :
( )2الشمس.10 - 7 :
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َلس مع أصدقائه ول َلس مع أولده ،كما قد تـنشغل األم
بعملها ،أو صديقاتا عن رعاية أطفاهلا ،فـيكتسب األولد قـناعاتم
وثـقافاتم وأخالقـهم بأيـفسهم ،بسبب أم تلت ،أو أب مشغول.
فـهل يدرك قيمة يعمة األولد ومسؤوليتـنا تاههم؟
هذا وصلوا وسلموا على من أمرت بالصالة والسالم عليه ،قال
تـعال (:إن الله ومالئكته يصلون على النبي يا أي ها الذين آمنوا

صلوا عليه وسلموا تسليما)( .)1وقال رسول الله  «: من صلى

علي صالة صلى الله عليه بها عشرا»( .)2اللهم صل وسلم
وبارك على سيديا ويبيـنا حممد وعلى آله وصحبه أجعي .وارض
اللهم عن اللفاء الراشدين :أب بكر وعمر وعثمان وعلي ،وعن
سائر الصحابة األكرمي.
اللهم اجعل العفو شيمتـنا ،والتسامح خلقنا ،والتـراحم سلوكنا،
والعطاء دأبـنا.
اللهم زديا سعادة وطمأيينة وهناء؛ وأدم السعادة على وطننا وبـيوتنا
وعلى أهلينا وأرحامنا.
( )1األحزاب . 56 :
( )2مسلم .384 :
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اللهم ارحم شهداء الوطن األوفياء ،وارفع درجاتم ف عليي مع
األيبياء ،واجز أمهاتم وآباءهم وزوجاتم وأهليهم جيعا جزاء
الصابرين يا َسيع الدعاء.
اللهم ايصر قـوات التحالف العرب ،الذين تالفوا على رد اْلق إل
أصحابه ،اللهم كن معهم وأيدهم ،اللهم وفق أهل اليمن إل كل
خي ،واجعهم على كلمة اْلق والشرعية ،وارزقـهم الرخاء يا أكرم
األكرمي .اللهم ايشر الستقرار والسالم ف بـلدان المسلمي
والعاَل أجعي.
اللهم اجعل الصبـر سبيلنا لإلبداع وطلب العلم والمعال وخدمة
الوطن ،ورفع رايته ف األعال.
اللهم زد اإلمارات بـهجة وجال ،واكتب لمن غرس فيها هذه
اليـرات األجر واْلسنات يا أرحم الرامحي.
اللهم وفق رئيس الدولة ،الشيخ خليفة بن زايد لكل خير،

واحفظه بحفظك وعنايتك ،وأنعم عليه بالصحة ،وألبسه ث وب

العافية ،ووفق اللهم نائبه وولي عهده المين لما تحبه وت رضاه،
وأيد إخوانه حكام اإلمارات.
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اللهم اغفر للمسلمي والمسلمات األحياء منـهم واألموات ،اللهم

ارحم الشيخ زايد ،والشيخ مكتوم ،وشيوخ اإلمارات الذين
ان ت قلوا إلى رحمتك ،اللهم ارحمهم رحمة واسعة من عندك،

وأفض عليهم من خيرك ورضوانك .وأدخل اللهم ف عفوك
وغفرايك ورمحتك آباءيا وأمهاتنا وجيع أرحامنا ومن له حق عليـنا.
اللهم احفظ لدولة اإلمارات استقرارها ورخاءها ،وبارك في

خي راتها ،وأدم علي ها المن والمان يا رب العالمين(.)1
اللهم ارزقـنا اْلكمة ف أقـوالنا وأفـعالنا ،واجعلنا من الموفي
بالوعود ،اْلافظي للعهود يا ذا اجلالل واإلكرام.
اللهم اسقنا الغيث ول تعلنا من القايطي ،اللهم أغثـنا ،اللهم
أغثـنا ،اللهم أغثـنا ،اللهم اسقنا من بـركات السماء ،وأيبت لنا من
بـركات األرض.
اذكروا الله العظيم يذكركم ،واشكروه على يعمه يزدكم.
وأقم الصالة.

( )1يكررها الخطيب مرتين.
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 من مسؤولية الخطيب : .1اْلضور إل اجلامع مبكرا .
 .2أن يكون حجم ورقة الطبة صغيا ( ).
 .3مسك العصا .
 .4أن يكون املؤذن ملتزما بلبس البشت ،ومستعدا إللقاء الطبة كبديل ،وإبداء
املالحظات على الطيب إن وجدت.
 .5التأكد من عمل السماعات الداخلية الالقطة لألذان املوحد وأهنا تعمل بشكل
جيد أثناء الطبة.
 .6التأكد من وجود كتاب خطب اجلمعة ف مكان بارز (على اْلامل).
 .7منع التسول ف املسجد منعا باتا ،ولإلبالغ عن املتسول يرجى التصال برقم
( )800 26 26أو رقم ( )999أو إرسال رسالة يصية على رقم (.)2828
 لطفا  :من يرغب أن يكتب خطبة فليسلها مشكورا على فاكس026211850
أو يرسلها على إييل Alsaeed.Ibrahim@awqaf.ae
 أضيفت خدمة جديدة لتطوير خطبة اجلمعة على موقع اهليئةwww.awqaf.ae
وذلك من خالل اقرتاح عناوين جديدة أو إثراء للعناوين املعتمدة أو إبداء الرأي ف
الطب الت ألقيت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرؤية :مرجعية إسالمية عاملية وتنمية وقفية مستدامة.
الرسالة :تنمية الوعي الدين ،وتطوير املساجد ،واملراكز القرآيية ،والفتوى الشرعية،
واْلج والعمرة ،والتنمية الوقفية ،وابتكار منظومات ذكية إلسعاد اجملتمع.
 مركز الفتوى الرَسي بالدولة باللغات (العربية  ،واإلنليزية  ،واألوردو)800 24 22
لإلجابة على األسئلة الشرعية وقسم الرد على النساء
من الثامنة صباحا حىت الثامنة مساء عدا أيام العطل الرَسية
2535
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