اجلعمة  5 :صفر 1441ه

دولـة اإلمـارات العـربية المتحـدة

الموافق2019/10/4 :م

اهليئ الةام للشؤون اإلسالمي واألوقاف

ويـتـفكرون في خلق السموات
الخطبة الول

(الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الرض وله الحمد
في اْلخرة وهو الحكيم الخبير* يـعلم ما يلج في الرض وما
يخرج منـها وما يـنزل من السماء وما يـعرج فيها وهو الرحيم

الغفور)( .)1وأشهد أن َل إله إَل الله وحده َل شريك له( ،تسبح له
السموات السبع والرض ومن فيهن وإن من شيء إَّل يسبح

بحمده ولكن َّل تـفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا)(.)2
وأشهد أن سيدنا ونبي نا ُمعمدا عبد الله ورسوله ،فاللهم صل وسلم
وبارك على سيدنا ونبي نا ُمعمد ،وعلى آله وصحبه أْجةني ،وعلى
من تبةهم بإحسان إَل ي وم الدين .أوصيكم عباد الله ون فسي
بت قوى الله ،قال سبحانه( :إن في اختَلف الليل والنـهار وما خلق
الله في السموات والرض ْليات لقوم يـتـقون)(.)3
( )1سبأ .2 - 1 :
( )2اإلسراء .44 :
( )3يونس .6 :

أيـها المسلمون :قالت السيدة عائش رضي الله عن ها :قام رسول
الله  يصلي من الليل ،ف لم ي زل ي بكي حّت ...جاء بالل ي ؤِنه
بصالة الصبح ،ف لعما رآه ي بكي قال :يا رسول اللهِ ،ل ت بكي وقد
غفر الله لك ما ت قدم وما تأخر؟ قال « :أفَل أكون َبدا
شكورا؟ لقد نـزلت َلي الليـلة آية ،ويل لمن قـرأها ولم يـتـفكر
فيها( :إن في خلق السموات والرض واختَلف الليل والنـهار
ْليات لولي اللبا )( .)1ففي هذه اْلي الكري  ،دعا الله ت ةاَل
أصحاب الةقول السليعم ؛ إَل التأمل ف خلق السعموات ،والت فكر

ف إبداع خالقها ،ف هو القائل سبحانه( :أولم يـنظروا في ملكوت

السموات والرض)( .)2والنظر ف ملكوت السعموات :هو الت فكر
فيعما أودعه الله ت ةاَل فيها؛ من دَلئل واضح على حكعمته،
وعظعمته وقدرته(.)3

فلماذا نـتـفكر في خلق السموات؟ إن ف خلق السعموات آيات

مبهرات لذوي الةقول ،وحكعما ب ي نات ألول األلباب ،ت قوي
( )1صحيح ابن حبان  ،387/2 :واْلي من سورة آل ععمران .190 :
( )2األعراف . 185 :
( )3تفسري القرطيب .)191/2( :
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اإليان برب الةالعمني ف ق لوبم ،وت ةزز اليقني بةظعمته ف ن فوسهم،

قال الله ت ةاَل عن سيدنا إب راهيم عليه السالم( :وكذلك نري
إبـراهيم ملكوت السموات والرض وليكون من الموقنين)(.)1

ولقد مدح الله عز وجل الذين ي ت فكرون ف خلق السعموات،
ف ي زدادون ت ةظيعما لالقهم ،وخشي لبارئهم ،ويسبحونه بقوهلم:
(ربـنا ما خلقت هذا باطَل سبحانك)( .)2فسبحانك رب نا؛

سخرت ما ف السعموات لعمنافةنا ،واستدام عيشنا ،وق لت ُمت نا
بفضلك علي نا( :وسخر لكم ما في السموات وما في الرض
جميعا منه إن في ذلك ْليات لقوم يـتـفكرون)( .)3فالسعماء

سقف ُمفوظ ألهل األرض من ف وقهم ،تستعمر بي راها حيات هم،
وت نزل من ها أرزاق هم ،قال الله سبحانه( :وفي السماء رزقكم وما

توَدون)( ،)4ومن ها ي نزل العماء الةذب؛ الذي ي ب ةث اْلياة ف
أرضهم ،وت هنأ به مةيشت هم ،قال عز وجل( :والله أنـزل من
السماء ماء فأحيا به الرض بـعد موتها إن في ذلك ْلية لقوم

( )1األنةام . 75 :
( )2آل ععمران . 191 :
( )3اجلاثي .13 :
( )4الذاريات .22 :
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يسمعون)( .)1وِباء السعماء تري األودي واألن هار ،قال سبحانه:

(أنـزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا
رابيا)( .)2ف ت نبت الزروع ،وت نعمو األشجار ،وت نضج الثعمار ،وتكث ر

الي رات ،وت نتشر الب هج ف أرجاء األرض ،قال ت ةاَل( :الله الذي
خلق السموات والرض وأنـزل من السماء ماء فأخرج به من

الثمرات رزقا لكم)( .)3فحياة الناس َل تستعمر إَل بتكامل
مةطيات السعماء واألرض.
َباد الله :ما الذي نـتـفكر فيه من خلق السموات؟ إن الله

سبحانه خلق السعموات خلقا فريدا ،وأبدعها على غري مثال

سابق( .)4قال عز وجل عن ِاته الةلي ( :بديع السموات

والرض)( .)5وب ناها ت ةاَل بقوته ،ورف ةها بقدرته ،قال ف ُمكم

آياته( :والسماء بـنـيـناها بأيد وإنا لموسعون)( .)6أي :ب ن ي ناها
بقوة ،من غري أوتاد ت ثبت ها ،ورف ةناها بغري شيء يسكها من ف وقها،

( )1النحل .65 :
( )2الرعد .17 :
( )3إبراهيم .32 :
( )4تفسري ابن كثري .)398/1( :
( )5البقرة .117 :
( )6الذاريات .47 :
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وَل أععمدة تعملها من تتها( .)1قال ت بارك اْسه( :خلق السموات

بغير َمد تـرونـها)( .)2ف ت فكروا عباد الله ف إحكام خلقها ،وشدة

تاسكها ،مع ارتفاعها واتساعها ،قال سبحانه( :أأنـتم أشد خلقا
أم السماء بـناها* رفع سمكها فسواها)( .)3أي :جةلها عز وجل
عالي البناء ،بةيدة الفناء ،مستوي األرجاء( .)4فسبحانه من خالق

عظيم( :خلق سبع سموات طباقا ما تـرى في خلق الرحمن من

تـفاوت)( .)5أي :خلقها عز وجل طب ق ب ةد طب ق  ،ليس فيها
اختالف وَل ت ناف ر ،وَل عيب وَل خلل( .)6وجةل فيها كواكب

سائرات ،وُنوما ن ي رات ،قال سبحانه( :ولقد جعلنا في السماء

بـروجا وزيـناها للناظرين)( .)7فالنجوم زين للسعماء الدن يا،
وعالمات ي هتدى با ف ظلعمات الب ر والبحر( ،)8قال ت ةاَل:

(وََلمات وبالنْم هم يـهتدون)( .)9وهذه النجوم الت ف
( )1تفسري ابن كثري.)424/7( :
( )2لقعمان . 10 :
( )3النازعات .28 - 27 :
( )4تفسري ابن كثري .)316/8( :
( )5امللك .3 :
( )6تفسري ابن كثري .)176/8( :
( )7اْلجر . 16 :
( )8تفسري الطربي .)123/23( :
( )9النحل . 16 :
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السعماء؛ َل ي ةلم عددها إَل الله سبحانه ،قال أحد علعماء الفلك:
ف السعماء عدد هائل من العمجرات ،والعمجرة هي معموع من
النجوم وكواكبها الت تدور حوهلا ،وف مرتنا وحدها ما ي قارب مئ
مليار ُنم مثل الشعمس( .)1فسبحان من سخر النجوم تسبح ف
أفالكها ،والكواكب تدور ف مساراها ،وت بارك الله الذي يفظها،
فال أحد غي ره يسكها ،قال جلت قدرته( :ويمسك السماء أن

تـقع َل الرض إَّل بإذنه إن الله بالناس لرءوف رحيم)(.)2
فاللهم وف قنا للنظر ف آياتك ،والت فكر ف بديع ملوقاتك ،ووف قنا
ْجيةا لطاعتك ،وطاع رسولك ُمعمد  وطاع من أمرت نا بطاعته

ععمال بقولك( :يا أيـها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول

وأولي المر منكم)(.)3

ن فةِن الله وإياكم بالقرآن الةظيم ،وبسن نبيه الكرمي صلى الله عليه وسلم
أقول ق ول هذا وأست غفر الله ل ولكم ،فاست غفروه إنه هو الغفور الرحيم.

( )1موقع ناسا بالةريب .Nasa In Arabic
( )2اْلج . 65 :
( )3النساء . 59 :
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الخطبة الثانية

(الحمد لله الذي خلق السموات والرض وجعل الظلمات
والنور)( .)1وأشهد أن َل إله إَل الله وحده َل شريك له ،وأشهد أن
سيدنا ونبي نا ُمعمدا عبد الله ورسوله ،فاللهم صل وسلم وبارك على
سيدنا ونبي نا ُمعمد ،وعلى آله وأصحابه أْجةني ،وعلى التابةني هلم
بإحسان إَل ي وم الدين.
أوصيكم عباد الله ون فسي بت قوى الله عز وجل.
أيـها المسلمون :ي قول الله ت ةاَل( :قل انظروا ماذا في السموات

والرض)( .)2ففي هذه اْلي الكري يدعو عز وجل الناس إَل
النظر ف السعماء ،واستكشاف الفضاء ،ففي ِلك ت رسيخ لليان
ف ق لوبم ،وزيادة لعمةارفهم ،فالذي ي رتقي مةارج السعماء؛ له وف رة
ف الةلم ،ومزي ف الةقل .ولقد كان طعموح مؤسس دول اإلمارات
الةربي العمتحدة وبان حضارها الشيخ /زايد بن سلطان آل هنيان
طيب الله ث راه؛ أن يكون من أب ناء شةبه من يوب الفضاءَ ،ل
ي رده شدة عناء؛ عن البحث الةلعمي ،والت قدم العمةرف ،يدم
( )1األنةام 1 :
( )2يونس .101 :
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اإلنساني بةلعمه ،وي ن فع البشري بأباثه ،ويقق األماد لوطنه.
وبتكاتف اجلهود وتضافر الب رات ،ومتاب ة حثيث وتفيز دائم من
القيادة الرشيدة؛ تققت اْلمال ،فاته أول رائد من أب ناء دول
اإلمارات إَل الفضاء ،يعمل مةه كتاب ربه ،وعلم وطنه ،مت زودا
بإيانه ،مت وكال على بارئه ،ف مشهد ن ت فاخر به ،ومنجز حضاري
سيخلده التاريخ ،نسأل الله ت ةاَل أن يكلل سةيه بالنجاح ،ف ةلى
الب نات واألب ناء أن يتهدوا ف طلب الةلم وتصيل العمةرف ؛ خدم
لوطنهم ،ورف ة لعمجتعمةهم؛ ليحققوا مثل هذه اإلُنازات الباهرة ف
شّت العمجاَلت.
هذا وصلوا وسلعموا على خات النبيني والعمرسلني ،كعما أمر رب
الةالعمني ،ف قال ف كتابه العمبني( :إن الله ومَلئكته يصلون َل
النبي يا أيـها الذين آمنوا صلوا َليه وسلموا تسليما)(.)1

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبي نا ُمعمد ،وعلى آله وصحبه
أْجةني .وارض اللهم عن اللفاء الراشدين :أيب بكر وععمر وعثعمان
وعلي ،وعن سائر الصحاب األكرمني .اللهم رْحتك ن رجو ،وإياك
ندعو ،فأدم علي نا فضلك ،وأسبغ علي نا نةعمك ،وت قبل صلواتنا،
( )1األحزاب . 56 :
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وضاعف حسناتنا ،وتاوز عن سيئاتنا ،وارفع درجاتنا ،يا رب

الةالعمني .اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد لما
تحبه وتـرضاه ،واشمل بتـوفيقك نائبه وولي َهده المين،

وإخوانه حكام اإلمارات .اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ

مكتوم وشيوخ اإلمارات الذين انـتـقلوا إل رضوانك ،وأدخلهم
بفضلك فسيح جناتك .وارحم اللهم ْجيع العمسلعمني
والعمسلعمات ،والعمؤمنني والعمؤمنات :األحياء من هم واألموات ،إنك
ْسيع قريب ميب الدعوات.

اللهم أدم َل دولة اإلمارات المان واَّلستقرار ،والرخاء
واَّلزدهار ،وزدها تـقدما ورفـعة ،وتسامحا ومحبة ،وأدم َل

أهلها السعادة يا ر العالمين.

اللهم إنا نسألك من الري كله؛ عاجله وآجله ،ما علعمنا منه وما ِل
ن ةلم ،ون ةوِ بك من الشر كله؛ عاجله وآجله ،ما علعمنا منه وما ِل
ن ةلم ،اللهم إنا نسألك من خري ما سألك عبدك ونبيك ُمعمد ،
ون ةوِ بك من شر ما عاِ منه عبدك ونبيك ُمعمد .
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اللهم ارحم شهداء الوطن وق وات التحالف األب رار ،وأدخلهم اجلن
مع األخيار ،واجز أهليهم جزاء الصابرين؛ بكرمك يا أكرم

األكرمني .اللهم انصر ق وات التحالف الةريب ،وانشر اَلستقرار
والسالم ف ب لدان العمسلعمني ،والةاِل أْجةني.
اللهم اسقنا الغيث وَل تةلنا من القانطني ،اللهم أغث نا ،اللهم
أغث نا ،اللهم أغث نا غيثا مغيثا هنيئا واسةا شامال ،اللهم اسقنا من
ب ركات السعماء ،وأنبت لنا من ب ركات األرض.
رب نا آتنا ف الدن يا حسن  ،وف اْلخرة حسن  ،وقنا عذاب النار،
وأدخلنا اجلن مع األب رار ،يا عزيز يا غفار.
َباد الله :اِكروا الله الةظيم يذكركم ،واشكروه على نةعمه يزدكم.
وأقم الصالة.
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 من مسؤولية الخطيب .1اَللتزام التام بالطب املكتوب وعدم الروج عنها إَل بتصريح مكتوب.
 .2اْلضور إَل اجلامع مبكرا .
 .3أن يكون حجم ورق الطب صغريا ( ).
 .4مسك الةصا .
 .5أن يكون املؤِن ملتزما بلبس البشت ،ومستةدا إللقاء الطب كبديل ،وإبداء املالحظات
على الطيب إن وجدت.
 . 6التأكد من ععمل السعماعات الداخلي الالقط لألِان املوحد وأهنا تةعمل بشكل جيد أثناء
الطب .
 .7التأكد من وجود كتاب خطب اجلعمة ف مكان بارز (على اْلامل).
 .8منع التسول ف املسجد منةا باتا ،وللبالغ عن املتسول يرجى اَلتصال برقم
( )800 26 26أو رقم ( )999أو إرسال رسال نصي على رقم (.)2828
 لطفا :من يرغب أن يكتب خطب فلريسلها مشكورا على فاكس 026211850أو يرسلها على إييل Khutba@Awqaf.gov.ae
 أضيفت خدم جديدة لتطوير خطب اجلعمة على موقع اهليئ www.awqaf.aeوِلك َلقرتاح عناوين جديدة أو إثراء للةناوين املةتعمدة أو إبداء الرأي ف الطب الت ألقيت.
الرؤي  :مرجةي إسالمي عاملي وتنعمي وقفي مستدام .
الرسال  :تنعمي الوعي الديِن ،وتطوير املساجد ،واملراكز القرآني  ،والفتوى الشرعي  ،واْلج
والةعمرة ،والتنعمي الوقفي  ،وابتكار منظومات ِكي إلسةاد اجملتعمع.
 مركز الفتوى الرْسي بالدول باللغات (الةربي  ،واإلُنليزي  ،واألوردو)800 24 22
للجاب على األسئل الشرعي وقسم الرد على النساء
من الثامن صباحا حّت الثامن مساء عدا أيام الةطل الرْسي
2535
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