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طلب العلم فريضة

الخطبة الولى
احلمد لله الذي علم بالقلم ،علم اإلنسان ما َل يـعلم ،وأشهد أن
ل إله إل الله وحده ل شريك له ،تـفضل عليـنا بنعمه وتكرم،
وأشهد أن سيدنا ونبيـنا ُممدا عبد الله ورسوله ،فاللهم صل وسلم
وبارك على أكمل معلم ،سيدنا ونبيـنا ُممد وعلى آله وصحبه
أْجعي ،وعلى من تبعهم بإحسان إل يـوم الدين.
أما ب عد :فأوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله ،قال سبحانه
وتـعال (:وات قوا الله وي علمكم الله والله بكل شيء عليم)(.)1

عباد الله  :إن أول ما نـزل من القرآن الكري قـول الله عز
وجل(:اق رأ باسم ربك الذي خلق)( .)2فـهذه اآلية تسمو بقدر

القراءة ،وتـرفع منزلة العلم ،وتث على التـعلم ،وتفز لطلبه اهلمم،

( )1البقرة 282 :
( )2العلق .1 :
1

قال النب  «: طلب العلم فريضة على كل مسلم»( .)1فإن
الجتهاد ف طلبه من أهم الواجبات الوطنية والشرعية.

فلماذا ف رض الله ت عالى على النسان أن ي ت علم؟ ألن العلم هو

اللبنة األول ف بناء عقل اإلنسان ،وصقل خبـراته ،وهو أفضل ما
تكتسبه األمم ،وتستفيده الشعوب ،فكم من بـلد ليس له من
الموارد إل عقول أبـنائه؛ الذين اهتموا بالعلم والتـعلم ،فكانوا سببا
ف تطور بالدهم ،وبناء حضارتا ،وتقيق إْنازاتا ،وسبق
اخِتاعاتا ،فبالعلم تـتـقدم المجتمعات ،وتـرتقي إل أعلى درجات
العز ومراتب الشرف.

فما هو المطلوب من طالب العلم حتى ت رتفع منزلته؟ عليه أن
يتهد ف طلب العلم ،ويـلتمس أسباب تصيله ،فـيـناله بالصب
والمثابـرة ،واجلد والمتابـعة ،قال النب  «: إنما العلم

بالت علم»( .)2وإن التـعلم سؤال وجواب ،وحسن السؤال نصف
العلم(.)3
( )1سنن ابن ماجه  ،224 :املعجم الصغري للطباين .61 :
( )2البخاري كتاب العلم باب  10معلقا ،والطباين ف الكبري موصول.395 /19 :
( )3فتح الباري لبن حجر .)142/1( :
2

وقد سئل األصمعي :ب نلت ما نلت؟ أي من العلم ،فـقال :بكثـرة
سؤال ،وتـلقفي احلكمة( .)1أي بكثـرة أسئلته ،وحرصه وتدبره لما
يـقول معلموه من علوم وحكمة ،فطلبة العلم يرصون على أن
يستذكروا دروسهم ،ويـقوموا باإلعداد المسبق هلا؛ ليكونوا متـفاعلي
معها ،منتبهي لمعلميهم ،مؤدين حقوقـهم من التـوقري والحِتام،
وهذا خلق نبيل ،أكد عليه رسول الله  فـقال «:ليس من أمتي

من لم يجل كبيرنا ،وي رحم صغيرنا ،وي عرف لعالمنا حقه»(.)2
كما يـلتزم طلبة العلم بميل األخالق ،وطيب التـعامل مع
زمالئهم ،ويـتخيـرون الصديق الذي يشجعهم على التميز ،ويأخذ
بأيديهم إل التـفوق؛ ليكونوا فخرا ألهليهم ،وذخرا لوطنهم.
وإن المجتمع ليـنتظر من أبـنائه طلبة العلم أن يكونوا سبيله إل
مزيد من التميز والتـقدم ،والتـعرف على كل جديد ،ومواصلة
التطوير والرتقاء.

( )1جامع بيان العلم وفضله .)382/1( :
( )2أمحد .22755 :
3

أي ها اآلباء الفضلء :يستأنف البـنات واألبـناء عامهم الدراسي
اجلديد ،نسأل الله هلم النجاح والتـوفيق ،وإن من واجبنا أن نـهيئ
هلم أجواء البيئة التـعليمية المناسبة ،ونشاركهم ف اختيار مالت
العلوم النافعة ،والمعارف المفيدة ،الت يستطيعون اإلبداع والتـفوق
فيها ،وتـعلي شأنـهم ف مستـقبلهم ،وتدم الوطن ،ونثـهم على
المثابـرة ف طلب العلم ،ونذكرهم بقول رسول الله  «: من

سلك طريقا ي لتمس فيه علما ،سهل الله له به طريقا إلى
الجنة»(.)1

وإن دور اآلباء واألمهات مكمل جلهود المدرسة ،حيث تـقع
عليهم مسؤولية متابـعة أولدهم ،والتواصل مع المدرسة لتحقيق
اهلدف المشتـرك؛ وهو التحصيل الدراسي.

أي ها المصلون :لقد تمل المعلمون أمانة عظيمة ،فـهم من

الدعائم األساسية ف المجتمع ،وعليهم تـنـعقد اآلمال ،ونـنتظر أن
يـتخرج من تت أيديهم علماء ومِتعون ،وأدباء ومبدعون،
يسهمون ف نـقلة حضارية كبـرى ،فآمال الوطن وطموحاته ل ناية
( )1مسلم .2699 :

4

هلا .وللمعلمي الحِتام والتـوقري ،والشكر والتـقدير ،وهلم عند الله

ْجيل المآب ،وحسن الثـواب ،قال رسول الله  «: إن الله
وملئكته وأهل السموات والرض حتى النملة في جحرها،

وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخي ر»(.)1
وذلك ألهية رسالته ف إعداد األجيال ،وهي رسالة األنبياء

والمرسلي ،قال  «: إن الله لم ي ب عثني معنتا ول مت عنتا ولكن

ب عثني معلما ميسرا»( .)2وف هذا احلديث الشريف تـوجيه للمعلم
أن يـتحلى بالصب والتحمل ،ويـتـزين باحلكمة مع الطالب ،ويـيسر
هلم فـهم العلم .فاللهم وفق طالبـنا ،وكلل جهودهم بالنجاح ،واجز
المعلمي خيـرا ،ووفـقنا ْجيـعا لطاعتك وطاعة رسولك ُممد 

وطاعة من أمرتـنا بطاعته ،عمال بقولك (:يا أي ها الذين آمنوا
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي المر منكم)(.)3

نـفعِن الله وإياكم بالقرآن العظيم ،وبسنة نبيه الكري صلى الله عليه وسلم.
أقول قـول هذا وأستـغفر الله ل ولكم ،فاستـغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

( )1الِتمذي ، 2685 :والدارمي . 289:
( )2مسلم . 188 :
( )3النساء .59 :
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الخطبة الثانية
احلمد لله رب العالمي ،وأشهد أن ل إله إل الله وحده ل شريك
له ،وأشهد أن سيدنا ُممدا عبد الله ورسوله ،اللهم صل وسلم
وبارك على سيدنا ُممد وعلى آله وأصحابه أْجعي ،وعلى التابعي
هلم بإحسان إل يـوم الدين.
أوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله عز وجل.
أي ها المصلون :إن التـعليم اليـوم ف دولة اإلمارات العربية المتحدة
متاح للجميع ،الكبري والصغري ،من رياض األطفال حَّت أعلى
الدرجات العلمية ،وفق أرقى المعايري الدولية المعاصرة ،فـقد وفـرت
الدولة كافة أسباب التـعلم ،واعتـنت بتـعليم المرأة ،وشجعتـها على
أن تـتبـوأ مكانـتـها ف المجتمع ،وتـزداد من العلم؛ لتخرج لنا أجيال
واعية ،تـقدر قيمة العلم ،وتدرك أنه رهان احلضارات ،وإن تـوحيد
المنظومة التـعليمية يـعزز كفاءتـها لمواكبة التطورات العالمية ،ويتم
ذلك وفق خطط اسِتاتيجية شاملة ،تـواكب رؤية اإلمارات ف
صناعة المستـقبل ،إيانا من القيادة الرشيدة بأن أجيال الوطن هم
دعامة المستـقبل ،فـوفـرت هلم مستـوى تـعليميا عصريا وعالميا،
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يعينـهم على التمكن من العلوم النافعة الت جعلها الله عز وجل
سببا للفوز بالسعادة ف الدنـيا ،والمكانة العالية عند الله تـعال ف
اآلخرة؛ قال سبحانه (:قل هل يستوي الذين ي علمون والذين ل

ي علمون إنما ي تذكر أولو اللباب)( .)1أي :ل يستـوون عند الله

تـعال(.)2
فـهل نرص على طلب العلم؟ وهل نـرسخ قيمة العلم وأهيته ف
قـلوب بـناتنا وأبـنائنا؟
هذا وصلوا وسلموا على من أمرت بالصالة والسالم عليه ،قال
تـعال (:إن الله وملئكته يصلون على النبي يا أي ها الذين آمنوا

صلوا عليه وسلموا تسليما)( .)3وقال رسول الله  «: من صلى
علي صلة صلى الله عليه بها عشرا»( .)4اللهم صل وسلم
وبارك على سيدنا ونبيـنا ُممد وعلى آله وصحبه أْجعي.
اللهم علمنا ما يـنـفعنا ،وانـفعنا ِبا علمتـنا ،وزدنا علما.

( )1الزمر .9 :
( )2تفسري ابن كثري .)88/7( :
( )3األحزاب . 56 :
( )4مسلم .384 :
7

اللهم إنك قد منـنت عليـنا بوطن العلم والتسامح؛ فاجعل العلم
زادنا ،والعفو شيمتـنا ،والتسامح خلقنا ،والتـراحم سلوكنا ،والعطاء
دأبـنا .اللهم زدنا سعادة وطمأنينة وهناء؛ وأدم السعادة على وطننا
وبـيوتنا وعلى أهلينا وأرحامنا.
اللهم ارحم شهداء الوطن األوفياء ،وارفع درجاتم ف عليي مع
األنبياء ،واجز أمهاتم وآباءهم وزوجاتم وأهليهم ْجيعا جزاء
الصابرين يا َسيع الدعاء .اللهم انصر قـوات التحالف العرِب ،الذين
تالفوا على رد احلق إل أصحابه ،اللهم كن معهم وأيدهم ،اللهم
وفق أهل اليمن إل كل خري ،واْجعهم على كلمة احلق والشرعية،
وارزقـهم الرخاء يا أكرم األكرمي .اللهم انشر الستقرار والسالم ف
بـلدان المسلمي والعاَل أْجعي .اللهم ارض عن اْللفاء الراشدين:
أِب بكر وعمر وعثمان وعلي ،وعن سائر الصحابة األكرمي.
اللهم اجعل الصبـر سبيلنا لإلبداع وطلب العلم والمعال وخدمة
الوطن ،ورفع رايته ف األعال.
اللهم زد اإلمارات بـهجة وْجال ،واكتب لمن غرس فيها هذه
اْليـرات األجر واحلسنات يا أرحم الرامحي.
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اللهم ارزق النساء الطمأنينة والنجاح والفوز والفالح.

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 المارات.

اللهم اغفر للمسلمي والمسلمات األحياء منـهم واألموات ،اللهم
ارحم الشيخ زايد ،والشيخ مكتوم ،وشيوخ المارات الذين

ان ت قلوا إلى رحمتك ،اللهم ارحمهم رحمة واسعة من عندك،

وأفض عليهم من خيرك ورضوانك.

اللهم احفظ لدولة المارات استقرارها ورخاءها ،وبارك في

خي راتها ،وأدم علي ها المن والمان يا رب العالمين(.)1
اللهم ارزقـنا احلكمة ف أقـوالنا وأفـعالنا ،واجعلنا من الموفي
بالوعود ،احلافظي للعهود يا ذا اجلالل واإلكرام.
اذكروا الله العظيم يذكركم ،واشكروه على نعمه يزدكم.
وأقم الصالة.
( )1يكررها الخطيب مرتين.
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 من مسؤولية الخطيب : .1احلضور إل اجلامع مبكرا .
 .2أن يكون حجم ورقة اْلطبة صغريا ( ).
 .3مسك العصا .
 .4أن يكون املؤذن ملتزما بلبس البشت ،ومستعدا إللقاء اْلطبة كبديل ،وإبداء
املالحظات على اْلطيب إن وجدت.
 .5التأكد من عمل السماعات الداخلية الالقطة لألذان املوحد وأنا تعمل بشكل
جيد أثناء اْلطبة.
 .6التأكد من وجود كتاب خطب اجلمعة ف مكان بارز (على احلامل).
 .7منع التسول ف املسجد منعا باتا ،ولإلبالغ عن املتسول يرجى التصال برقم
( )800 26 26أو رقم ( )999أو إرسال رسالة نصية على رقم (.)2828
 لطفا  :من يرغب أن يكتب خطبة فلريسلها 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 اقِتاح عناوين جديدة أو إثراء للعناوين املعتمدة أو إبداء الرأي ف
اْلطب الت ألقيت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 بالدولة باللغات (العربية  ،واإلْنليزية  ،واألوردو)800 24 22
لإلجابة على األسئلة الشرعية وقسم الرد على النساء
من الثامنة صباحا حَّت الثامنة مساء عدا أيام العطل الرَسية
2535
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