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دولـة اإلمـارات العـربية المتحـدة

اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

الموافق2019/9/6 :

معاذ بن جبل والعلم
الخطبة الول

اْلمد لله الذي رفع منزلة العلم ،وأعلى مكانة العلماء ،وأشهد أن
َل إله إَل الله وحده َل شريك له ،وأشهد أن سيدنا ونبي نا حممدا
عبد الله ورسوله ،فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبي نا حممد،
وعلى آله وصحبه أْجعني ،وعلى من تبعهم بإحسان إَل ي وم
الدين.

أما بـعد :فأوصيكم عباد الله ون فسي بت قوى الله ،قال سبحانه:

(واتـقوا الله ويـعلمكم الله والله بكل شيء عليم)(.)1

أيـها المسلمون :إن العلم أفضل مطلوب ،وأعز مرغوب ،ولقد
أدرك الصحابة الكرام رضي الله عن هم عظيم فضله؛ ف تسابق كثي
من هم ِف طلبه ،وبذلوا جهدهم ِف ْجعه ،وأن فقوا أعمارهم ِف
تصيله ،فأعلى الله ت عاَل شأن هم ،ورفع ذكرهم ،قال سبحانه:
(يـرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات)(.)2

( )1البقرة .282 :
( )2اجملادلة .11 :

ومن هؤَلء المت علمني العظماء؛ صحاب جليل القدر ،دقيق الفهم،
حسن اللق ،إنه سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه؛ الذي كان
قدوة للطالب ،وأسوة للشباب ،ف هو من أوائل أهل المدينة المن ورة
إسالما ،وعمره حينئذ ثانية عشر عاما ،قال كعب بن مالك رضي
الله عنه :كان معاذ بن جبل رضي الله عنه من أفضل شباب
ق ومه( .)1وقد َلزم سيدنا معاذ رضي الله عنه النب  ،وأخذ عنه
العلم ،فأحبه عليه الصالة والسالم ،وقال له« :يا معاذ والله إني

لبِحب » .ف قال معاذ رضي الله عنه :بأب أنت وأمي يا رسول الله
وأنا أحبك( .)2فما أْجل هذه العالقة الت ربوية ب ني المعلم وطالبه،
وما أروع هذه القيم المتبادلة ب ي ن هم.
يا طّلب العلم ،ويا من لديه طّلب يـتـعلمون :لقد كانت هة

الصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه ِف طلب العلم عالية،
وطموحاته فيه كبية ،فحرص على ت علم القرآن الكري من رسول
الله  ،قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه :جاء معاذ إَل
النب  ف قال :يا رسول الله أقرئن .ف قال ِل رسول الله « :يا

( )1املستدرك .5192 :
( )2أبو داود  ، 1522 :وأمحد  ، 22772 :واللفظ له.
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عبد الله أقرئه» .فأق رأته ما كان معي( .)1فأبدى رضي الله عنه ِف
طلب القرآن فطنة وذكاء ،ومثاب رة وصب را ،حّت أصبح أحد األرب عة
الذين حفظوا القرآن ِف زمن رسول الله  ،ف عن أنس بن مالك
رضي الله عنه قالْ :جع القرآن على عهد رسول الله  أرب عة،
وذكر من هم معاذ بن جبل( .)2وهكذا طلب العلم؛ يتاج أن ت عطيه

كل اهتمامك ووقتك ،حّت ي عطيك ب عضه ،وذلك ما ف عله معاذ
رضي الله عنه ،ف قد أعطى العلم كل وقته ،ورغب ِف الزيادة منه،
فاجت هد ِف المع ب ني حفظ القرآن الكري والعلم بأحكامه .وكان
رضي الله عنه يستثمر األوقات ،وي غتنم الفرص والمناسبات؛
ف يسأل النب  لي زداد علما وفقها ،ف قد استأذن رضي الله عنه
رسول الله  ي وما ِف أن يسأله ،ف قال له « :سلني عم

شئت» .فسأله عن عمل يدخله النة ،ف وجهه النب  إَل أعمال
عظيمة ،ودله على أب واب الي وطرقه ومسالكه ،وأمره أن ي قوي
عالق ته بربه ،ويسن خلقه مع الناس( .)3وهذه الوصية النبوية

( )1مصنف ابن أب شيبة .406 :
( )2متفق عليه ،والثالثة الباقون هم :أب بن كعب ،وزيد بن ثابت ،وأبو زيد األنصاري.
( )3أمحد  ، 22016 :والرتمذي  2616 :واللفظ له .
3

ن وجهها للطالبات والطالب؛ إذ عليهم ت قوية عالقتهم برِّبم،
وذلك بالمحافظة على صالِتم ،وبرهم بوالديهم ،كما عليهم أن
يسنوا صلت هم ِبن حوهلم؛ ف ي عاملوا باألخالق الكرمية مدرسيهم،
وزمالءهم الطالب ِف المدرسة.
وكان معاذ رضي الله عنه شغوفا بطلب العلم ،حمبا لمجالسة
العلماء( ،)1حريصا على اَلستفادة من علمهم وخب رِتم ،فصار

إماما ِف الفقه ،راسخا ِف العلم ،قال رسول الله « :أعلمكم
بالحّلل والحرام معاذ بن جبل»( .)2وشهد له النب  بالت قدم

على غيه من العلماء ف قال« :يأتي معاذ بن جبل يـوم القيامة أمام

العلماء»( .)3وأث ن عليه  بقوله« :نعم الرجل معاذ بن

جبل»( .)4وكلفه  ب مهمات ت عليمية عظيمة()5؛ فحني دخل 
مكة المكرمة ِف السنة الثامنة للهجرة؛ ت رك فيها معاذا رضي الله
عنه ي علم الناس أمور دينهم ،وشرع رِّبم( ،)6فكان نعم المعلم ،قال
( )1الزهد ألمحد  ، 237/2 :وجامع بيان العلم وفضله .248 :
( )2الرتمذي .3790 :
( )3طبقات ابن سعد  ، 347/2 :والطرباين ِف املعجم الكبي  ، 29/20 :واملعجم الصغي .335/1
( )4الرتمذي .3795 :
( )5متفق عليه.
( )6الطبقات الكربى ( :ص.)157 :
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سيدنا عمر رضي الله عنه :من أراد الفقه ف ليأت معاذ بن جبل(.)1
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه :كان معاذ معلما من
المعلمني على عهد رسول الله  )2(ي علم الناس الي ر( .)3وهذه
رسالة إَل المعلمني؛ لي علموا أن مهمة الت عليم عظيمة ومقدرة ،إن ها
من مهنة رسول الله  وأصحابه رضي الله عن هم ،فهي ُترج
األجيال للمجتمع.
أيـها المصلون :إن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه كان

متمكنا من علمه ،ماهرا ِف ُتصصه ،وهو القرآن الكري وعلومه،
فأوصى رسول الله  بأخذ القرآن عنه ف قال« :استـقرئوا القرآن

من أربـعة -وذكر من هم -معاذ بن جبل»( .)4فكان يأتيه طالب
العلم ،ف يجلسون ب ني يديه( ،)5وي نصتون إليه ،ف تمتلئ باإلميان
ق لوب هم ،وتستني بالعلم عقوهلم؛ لما ي رون من غزارة علمه ،وعظيم
خلقه.

( )1طبقات ابن سعد  ، 348/2 :وفتح الباري .117/11 :
( )2مصنف ابن أب شيبة .406 :
( )3املستدرك على الصحيحني  ،3367 :و.5189
( )4متفق عليه ،والثالثة الباقون هم  :عبد اهلل بن مسعود  ،وسال م موَل أب حذي فة ،وأب بن كعب.
( )5الطبقات الكربى ( :ص.)437 :
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وقد سلك رضي الله عنه ِف ت عليمه للناس سبيل اْلكمة واْللم،
فكان ي يسر على تالميذه ،ويظهر هلم حبه ،فشهد له الصحابة
رضي الله عن هم بذلك ،قال جابر بن عبد الله رضي الله عن هما:
كان معاذ بن جبل رضي الله عنه من أحسن الناس وجها،
وأحسنهم خلقا ،وأْسحهم كفا(.)1
فاللهم ارض عن سيدنا معاذ بن جبل؛ المت علم والعال م ،وعن سائر
الصحابة األكرمني ،واجعلنا من سيِتم مستفيدين ،وِّبدي نبي نا
حممد  مقتدين ،ووف قنا لطاعتك أْجعني ،وطاعة رسولك حممد
األمني  وطاعة من أمرت نا بطاعته عمال بقولك( :يا أيـها الذين
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي المر منكم)(.)2

ن فعن الله وإياكم بالقرآن العظيم ،وبسنة نبيه الكري صلى الله عليه وسلم
أقول ق وِل هذا وأست غفر الله ِل ولكم ،فاست غفروه إنه هو الغفور الرحيم.

( )1البيهقي .11271 :
( )2النساء . 59 :
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الخطبة الثانية
اْلمد لله الذي أكرم العلماء ،وأن زهلم منازل السعداء ،وأشهد أن
َل إله إَل الله وحده َل شريك له ،وأشهد أن سيدنا ونبي نا حممدا
عبد الله ورسوله ،فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبي نا حممد،
وعلى آله وأصحابه أْجعني ،وعلى التابعني هلم بإحسان إَل ي وم
الدين.
أوصيكم عباد الله ون فسي بت قوى الله عز وجل.

أيـها المسلمون :إن العلوم والمعارف كثية ،وِّبا ي رتقي اإلنسان،
وت ت قدم الشعوب واألوطان ،وقد وف رت القيادة الرشيدة كل ما
ت تطلبه المنظومة الت عليمية من مدارس وجامعات ،ومعاهد ومراكز
ومؤسسات؛ إلياد البيئة الت عليمية الت تفز الطالب على
التحصيل العلمي ،والت قدم المعرِف.
وترص وزارة الت ربية والت عليم واهليئات الت عليمية والمعرفية األخرى
بالدولة؛ على ت وفي الكفاءات من المعلمني والمعلمات ،وتسهر
على تطوير المناهج وتيزها ،ف على أولياء أمور الطالب أن ي عززوا
ت عاون هم ،ومتاب عت هم ألب نائهم ،وي تأكدوا من حضورهم إَل
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مدارسهم ،ومذاكرة دروسهم ،حّت ت تضاف ر الهود وت تكامل،
ف تتخرج أجيال متمي زة ِف أخالقها ،وعلمها وث قافتها ،وعلى
الطالب أن يستثمروا هذه اإلمكانات المتاحة هلم ،وي بذلوا ِف
طلب العلم جهدهم؛ لي ن فعوا أن فسهم وأهليهم ووطن هم.
وأن تم أي ها المعلمون ،مسؤوليتكم عظيمة ،فأن تم ت علمون ب ناتنا
وأب ناءنا ،وت عملون على ت غذية عقوهلم ،وت نمية مهاراِتم ،وت زكية
ن فوسهم ،واَلرتقاء بأخالقهم ،ولكم ِف رسول الله  أسوة
حسنة ،ف قد كان جوهر رسالته  هو ما وصفه الله عز وجل به
ِف ق وله( :يـتـلو عليهم آياته ويـزكيهم ويـعلمهم الكتاب

والحكمة)( .)1نسأل الله ت عاَل أن يعل العام الدراسي الديد
لب ناتنا وأب نائنا عام َناح وتيز.
هذا وصلوا وسلموا على خي البشر ،وأطيعوا ربكم فيما أمر ،ف قد
قال سبحانه( :إن الله ومّلئكته يصلون عل النبي يا أيـها الذين
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما)( .)2اللهم صل وسلم وبارك
على سيدنا ونبي نا حممد ،وعلى آله وصحبه أْجعني .وارض اللهم

( )1آل عمران .164 :
( )2األحزاب . 56 :
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عن اللفاء الراشدين :أب بكر وعمر وعثمان وعلي ،وعن سائر
الصحابة األكرمني .اللهم رمحتك ن رجو ،وإياك ندعو ،فأدم علي نا
فضلك ،وأسبغ علي نا نعمك ،وت قبل صلواتنا ،وضاعف حسناتنا،
وَتاوز عن سيئاتنا ،وارفع درجاتنا ،يا رب العالمني.
اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد لما تحبه

وتـرضاه ،واشمل بتـوفيق

نائبه وولي عهده المين ،وإخوانه

بِحكام اإلمارات .اللهم اربِحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم وشيوخ
اإلمارات الذين انـتـقلوا إل رضوان  ،وأدخلهم بفضل فسيح

جنات  .وارحم اللهم ْجيع المسلمني والمسلمات ،والمؤمنني
والمؤمنات :األحياء من هم واألموات ،إنك ْسيع قريب ُميب
الدعوات .اللهم أدم عل دولة اإلمارات المان واِلستقرار،

والرخاء واِلزدهار ،وزدها تـقدما ورفـعة ،وتسامحا ومحبة ،وأدم
عل أهلها السعادة يا رب العالمين.

اللهم إنا نسألك من الي كله؛ عاجله وآجله ،ما علمنا منه وما َل
ن علم ،ون عوذ بك من الشر كله؛ عاجله وآجله ،ما علمنا منه وما َل
ن علم ،اللهم إنا نسألك من خي ما سألك عبدك ونبيك حممد ،
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ون عوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك حممد  ،ونسألك
النة وما ق رب إلي ها من ق ول وعمل ،ون عوذ بك من النار وما ق رب
إلي ها من ق ول وعمل ،ونسألك أن َتعل عاقبة كل قضاء قضيته لنا
رشدا .اللهم ارحم شهداء الوطن وق وات التحالف األب رار،
وأدخلهم النة مع األخيار ،واجز أهليهم جزاء الصابرين؛ بكرمك
يا أكرم األكرمني .اللهم انصر ق وات التحالف العرب ،وانشر

اَلستقرار والسالم ِف ب لدان المسلمني ،والعاَل أْجعني .اللهم
اسقنا الغيث وَل َتعلنا من القانطني ،اللهم أغث نا ،اللهم أغث نا،
اللهم أغث نا غيثا مغيثا هنيئا واسعا شامال ،اللهم اسقنا من ب ركات
السماء ،وأنبت لنا من ب ركات األرض .رب نا آتنا ِف الدن يا حسنة،
وِف اْلخرة حسنة ،وقنا عذاب النار ،وأدخلنا النة مع األب رار ،يا
عزيز يا غفار.

عباد الله :اذكروا الله العظيم يذكركم ،واشكروه على نعمه يزدكم.
وأقم الصالة.
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 من مسؤولية الخطيب .1اَللتزام التام بالطبة املكتوبة وعدم الروج عنها إَل بتصريح مكتوب.
 .2اْلضور إَل الامع مبكرا .
 .3أن يكون حجم ورقة الطبة صغيا ( ).
 .4مسك العصا .
 .5أن يكون املؤذن ملتزما بلبس البشت ،ومستعدا إللقاء الطبة كبديل ،وإبداء املالحظات
على الطيب إن وجدت.
 . 6التأكد من عمل السماعات الداخلية الالقطة لألذان املوحد وأهنا تعمل بشكل جيد أثناء
الطبة.
 .7التأكد من وجود كتاب خطب المعة ِف مكان بارز (على اْلامل).
 .8منع التسول ِف املسجد منعا باتا ،ولإلبالغ عن املتسول يرجى اَلتصال برقم
( )800 26 26أو رقم ( )999أو إرسال رسالة نصية على رقم (.)2828
 لطفا :من يرغب أن يكتب خطبة فليسلها مشكورا على فاكس 026211850أو يرسلها على إمييل Khutba@Awqaf.gov.ae
 أضيفت خدمة جديدة لتطوير خطبة المعة على موقع اهليئة www.awqaf.aeوذلك َلقرتاح عناوين جديدة أو إثراء للعناوين املعتمدة أو إبداء الرأي ِف الطب الت ألقيت.
الرؤية :مرجعية إسالمية عاملية وتنمية وقفية مستدامة.
الرسالة :تنمية الوعي الدين ،وتطوير املساجد ،واملراكز القرآنية ،والفتوى الشرعية ،واْلج
والعمرة ،والتنمية الوقفية ،وابتكار منظومات ذكية إلسعاد اجملتمع.
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