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الت فكير البداعي

الخطبة األولى
احلمد لله العلي الكبي ،أكرم اإلنسان بالعقل ،وحثه على التـفكي،
سبحانه يلق ما يشاء ،وهو على كل شيء قدير ،وأشهد أن ال إله
إال الله وحده ال شريك له ،وأشهد أن سيدنا ونبيـنا ُممدا عبد الله
ورسوله ،فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبيـنا ُممد وعلى آله
وصحبه أْجعني ،وعلى من تبعهم بإحسان إَل يـوم الدين.
أما ب عد :فأوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله تـعاَل ،فإنـها
السبيل إَل َنته ورضوانه؛ قال سبحانه (:ولدار اآلخرة خي ر

للذين ات قوا أفل ت عقلون)(.)1

أي ها المصلون :لقد اعتـن اإلسالم بالعقل عناية بالغة ،ورفع

مكانـته ،وأظهر قيمته ،وبـني منزلته ،فـوردت اإلشارة إليه ف كتاب
الله تـعاَل ف نو تسعة وأربعني موضعا ،تدعو فيها العقل إَل
التـفكي والتـفكر ف آيات الله تـعاَل ،فـقال سبحانه (:اعلموا أن
( )1يوسف .109 :

الله يحيي األرض ب عد موتها قد ب ي نا لكم اآلياِ لعلكم

ت عقلون)( .)1وأشاد الله عز وَل بأصحاب العقول ،الذين يـرون ف
كل شيء ف الوَود عظة وعبـرة ،وتـفكرا وتذكرة ،قال تـبارك
وتـعاَل (:إن في ذلك آلياِ ألولي الن هى)( .)2أي :لدالالت
لذوي العقول السليمة المستقيمة( .)3ويـوَه تـعاَل خطابه دائما
للذين يـتـفكرون ،فـيـقول سبحانه (:وهو الذي مد األرض وجعل

فيها رواسي وأن هارا ومن كل الثمراِ جعل فيها زوجين اث ن ين
ي غشي الليل الن هار إن في ذلك آلياِ لقوم ي ت فكرون)(.)4
وأنـزل عز وَل اآليات وفصلها لتدرك حقيقتـها العقول ،قال

تـعاَل (:كذلك ن فصل اآلياِ لقوم ي ت فكرون)( .)5وما من رسول
أرسله الله تـعاَل إال دعا قـومه إَل إعمال عقوهلم ،وإطالق
تـفكيهم ،فـقال إبـراهيم عليه السالم لقومه (:أفل ت عقلون)(.)6
ودعا موسى عليه السالم إَل التـفكر ف نظام الكون فـقال (:رب

المشرق والمغرب وما ب ي ن هما إن كنتم ت عقلون)(.)7
( )1احلديد .17 :
( )2طه .54 :
( )3تفسي ابن كثي .)299/5( :
( )4الرعد .3 :
( )5يونس .24 :
( )6األنبياء .67 :
( )7الشعراء .28 :
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وكان رسول الله ُ يفز أصحابه على التـفكي والتـوصل إَل
األفكار المبتكرة من خالل المشورة معهم ،فاالستشارة أشبه ما
تكون بالعصف الذهِن ،حيث تـتالقى العقول فـتتـولد الفكرة،

فكان يـقول هلم «:أشيروا علي»( .)1وكان  يشجع أصحابه
على بذل وسعهم ف إياد احللول المناسبة للمور المستـعصية،
والقول فيها بـعد طول تـفكي ونظر ،ورسخ  مبدأ من اَتـهد
فأصاب فـله أَران ،ومن اَتـهد فأخطأ فـله أَر( ،)2وما ذلك إال
إلعمال العقل وتـنشيط الفكر.

فلماذا نمعن الت فكير؟ وما فائدة ذلك؟ ألنه وسيلة قوية إلدراك
احلق ،والتمييز بـني اهلدى والضالل ،وإياد احلل األمثل
للمشكالت ،وَتطي العقبات والتحديات ،وإن التـفكي العميق
طريق إَل اإلبداعات ،وسبيل إَل االختاعات ،فكم من فكرة
أسعدت متمعا ،أو أصبحت مشروعا ناَحا ،واألفكار سيل ال
يـتـوقف ،ونـبع ال يـنضب ،وما على المرء إال أن ُيسن استثمار
( )1متفق عليه.
( )2متفق عليه.
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نعمة العقل ،ويـوَه تـفكيه إَل ما يـنـفع نـفسه ووطنه واإلنسانية،
فـيـفكر بطرق غي تـقليدية ليصل إَل االبتكار ،ويكتشف المعارف
اجلديدة ف كافة ماالت احلياة ونـواحيها المختلفة ،وإن العال اليـوم
ليشهد نـهضة علمية معرفية هائلة ،تدفع إَل البحث الدؤوب
والتـفكي المستمر ،والعناية بتدريب العقل على التـفكي اإلبداعي،
وتـنمية القدرات والمهارات الذهنية لمواكبة التطور السريع.
أي ها المؤمنون :ما هي مجالِ الت فكير؟ يـعلمنا دينـنا احلنيف

التـفكي ف كل شيء ،وارتياد ميادين العلوم والظواهر الطبيعية؛
بطرق غي الت ألفناها ،فـقال الله سبحانه آمرا عباده بالنظر ف

َملوقاته بتمعن وتأمل غي مألوف (:أفل ي نظرون إلى البل كيف

خلقت* وإلى السماء كيف رفعت* وإلى الجبال كيف
نصبت* وإلى األرض كيف سطحت)( .)1وأمر اإلنسان بالتـفكي
ف نـفسه ،والبحث ف أسرار تكوينه ،فـقال (:ف لي نظر النسان مم

خلق)( .)2يـعِن نظر تـفكر واعتبار(.)3
( )1الغاشية .20 – 17 :
( )2الطارق . 5 :
( )3تفسي اخلازن لباب التأويل ف معاين التنزيل .)415/4(:
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فطول التـفكي يـقود إَل معارف كثية تـتحول إَل مشروعات
ناَحة .قال أحد العلماء :ما طالت فكرة امرئ قط إال فهم ،وما
فهم إال علم ،وما علم إال عمل( .)1فـعلى اإلنسان أن يـفكر ف كل
شؤون حياته ،وتصرفاته وسلوكياته ،وإدارة بـيته ،فـيحرص على
تـنشئة أوالده تـنشئة سليمة ،وُيسن استخدام موارده ،ويـرشد
استهالكها ،ويـفكر ف عمله ووظيفته ليـرتقي بنـفسه ،ويطور من
أدائه ،ويستثمر مالسه ف طرح األفكار اخلالقة ،لتزيدها العقول
وضوحا ،وتـثريـها من خبـراِتا ،وتصب عليـها من َتارِبا؛ لتصبح
فكرة ناضجة نافعة.
فاللهم ارزقـنا التـفكي السديد ،والقول احلسن ،والعمل النافع،
ووفـقنا لطاعتك أْجعني ،وطاعة رسولك ُممد األمني  وطاعة

من أمرتـنا بطاعته ،عمال بقولك (:يا أي ها الذين آمنوا أطيعوا الله
وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم)(.)2

نـفعِن الله وإياكم بالقرآن العظيم ،وبسنة نبيه الكرمي صلى الله عليه وسلم.
أقول قـوِل هذا وأستـغفر الله ِل ولكم ،فاستـغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
( )1تفسي ابن كثي  )184/2( :والقائل هو وهب بن منبه.
( )2النساء . 59 :
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الخطبة الثانية
احلمد لله رب العالمني ،وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال شريك
له ،وأشهد أن سيدنا ونبيـنا ُممدا عبد الله ورسوله ،اللهم صل
وسلم وبارك على سيدنا ونبيـنا ُممد وعلى آله وأصحابه أْجعني،
وعلى التابعني هلم بإحسان إَل يـوم الدين.
أوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله عز وَل.
أي ها المصلون :إن أهم منابع قـوة المجتمعات هي قيام أبـنائها
بتحمل مسؤولية التطوير ،واستثمار ملكاِتم الذهنية والعلمية ف
التـفكي لالرتقاء ببالدهم ،والبد هلذه العقول من تشجيع وتدريب
وتـنمية لمهاراِتا ،وإصقال خلبـراِتا ،وتسجيل ألفكارها قـبل نسيانا،
ورعاية هذه األفكار وأصحاِبا واَب وطِن على اجلميع ،كل ف
موضعه ،اآلباء واألمهات ُيتضنون مواهب أوالدهم ،ويشجعونـهم
على التـفكي واإلبداع واألفكار احلسنة ،والمعلم يزيد من رعايته
لطالبه ليجعلهم نـوابغ ف تـفكيهم ،والمسؤول ُيفز أصحاب
األفكار اإلبداعية من موظفيه ،ويساعدهم ف تـنفيذها؛ ألن العقول
وهبـنا الله تـعاَل إياها ،وأوالنا رعايـتـها ،وسيسألنا عنـها.
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فـهل نـثري مالسنا باألفكار اجلديدة؟
وهل نشجع بـناتنا وأبـناءنا على التـفكي اإلبداعي؟
هذا وصلوا وسلموا على من أمرت بالصالة والسالم عليه ،قال
تـعاَل (:إن الله وملئكته يصلون على النبي يا أي ها الذين آمنوا

صلوا عليه وسلموا تسليما)( .)1وقال رسول الله  «: من صلى
علي صلة صلى الله عليه بها عشرا»( .)2اللهم صل وسلم
وبارك على سيدنا ونبيـنا ُممد وعلى آله وصحبه أْجعني.
اللهم إنك قد منـنت عليـنا بوطن التسامح؛ فاَعل العفو 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 درَاِتم ف عليني مع
األنبياء ،واَز أمهاِتم وآباءهم وزوَاِتم وأهليهم ْجيعا َزاء
الصابرين يا َسيع الدعاء .اللهم انصر قـوات التحالف العرِب ،الذين
َتالفوا على رد احلق إَل أصحابه ،اللهم كن معهم وأيدهم ،اللهم

( )1األحزاب . 56 :
( )2مسلم .384 :
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وفق أهل اليمن إَل كل خي ،واْجعهم على كلمة احلق والشرعية،
وارزقـهم الرخاء يا أكرم األكرمني .اللهم انشر االستقرار والسالم ف
بـلدان المسلمني والعال أْجعني .اللهم ارض عن اخللفاء الراشدين:
أِب بكر وعمر وعثمان وعلي ،وعن سائر الصحابة األكرمني.
اللهم اَعل الصبـر سبيلنا لإلبداع وطلب العلم والمعاِل وخدمة
الوطن ،ورفع رايته ف األعاِل.
اللهم زد اإلمارات بـهجة وْجاال ،واكتب لمن غرس فيها هذه
اخليـرات األَر واحلسنات يا أرحم الراِحني.
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 األمين لما تحبه وت رضاه،

وأيد إخوانه حكام الماراِ.

اللهم اغفر للمسلمني والمسلمات األحياء منـهم واألموات ،اللهم

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

وأفض عليهم من خيرك ورضوانك.

اللهم احفظ لدولة الماراِ استقرارها ورخاءها ،وبارك في
خي راتها ،وأدم علي ها األمن واألمان يا رب العالمين(.)1
اللهم ارزقـنا احلكمة ف أقـوالنا وأفـعالنا ،واَعلنا من الموفني
بالوعود ،احلافظني 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 إَل اجلامع مبكرا .
 .2أن يكون حجم ورقة اخلطبة صغيا ( ).
 .3مسك العصا .
 .4أن يكون املؤذن ملتزما بلبس البشت ،ومستعدا إللقاء اخلطبة كبديل ،وإبداء
املالحظات على اخلطيب إن وَدت.
 .5التأكد من عمل السماعات الداخلية الالقطة للذان املوحد وأنا تعمل بشكل
َيد أثناء اخلطبة.
 .6التأكد من وَود كتاب خطب اجلمعة ف مكان بارز (على احلامل).
 .7منع التسول ف املسجد منعا باتا ،ولإلبالغ عن املتسول يرَى االتصال برقم
( )800 26 26أو رقم ( )999أو إرسال رسالة نصية على رقم (.)2828
 لطفا  :من يرغب أن يكتب خطبة فليسلها مشكورا على فاكس026211850
أو يرسلها على إمييل Alsaeed.Ibrahim@awqaf.ae
 أضيفت خدمة َديدة لتطوير خطبة اجلمعة على موقع اهليئةwww.awqaf.ae
وذلك من خالل اقتاح عناوين َديدة أو إثراء للعناوين املعتمدة أو إبداء الرأي ف
اخلطب الت ألقيت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرؤية :مرَعية إسالمية عاملية وتنمية وقفية مستدامة.
الرسالة :تنمية الوعي الديِن ،وتطوير املساَد ،واملراكز القرآنية ،والفتوى الشرعية،
واحلج والعمرة ،والتنمية الوقفية ،وابتكار منظومات ذكية إلسعاد اجملتمع.
 مركز الفتوى الرَسي بالدولة باللغات (العربية  ،واإلجنليزية  ،واألوردو)800 24 22
لإلَابة على األسئلة الشرعية وقسم الرد على النساء
من الثامنة صباحا حىت الثامنة مساء عدا أيام العطل الرَسية
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