دولـة اإلمـارات العـربية المتحـدة
اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

اجلمعة 23 :شوال 1442ه

الموافق2021/6/4 :م

ثـقافة السؤال
اْلمد لله رب العالمي ،أمر بالسؤال ِف كتابه المبي ،وأشهد أن َل إله
إَل الله وْدُ َل شركَ له ،وأشهد أن سيدَا وَبينَا ُمدا َبد الله
ورسوله ،فاللهم صل وسلم وبارك َليه وَلى آله وصحبه أْجعي ،وَلى

من تبع هدكه بإْسان إَل كنوم الدكن .أما بـعد :فأوصيكم َباد الله
وَنفسي بتنقوى الله ،قال تنعاَل( :وإن للمتقين لحسن مآب)(.)1

أيـها المؤمنون :إن ْسن السؤال َصف العلم( .)2فنقد قيل َلبن َباس
رضي الله ََنهماِ :ب َلت هذا العلم؟ قال :بلسان سؤول ،وقنلب
ْاضر( .)3ومن قنرأ القرآن الكري واهلدي الَبوي؛ وجد فيهما إجابات
َن أسئلة كثية ،كما ِف قنوله تنعاَل( :يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل

لكم الطيبات)( .)4وكان الَِب  كسأل جْبكل َليه السالم َن أمور
كثية فنيجيبه ،ومن تأمل سية الَِب ؛ وجدها ثركة بأسئلة الصحابة
رضي الله ََنهم واستفساراِتمْ ،لبهم للعلم ،وْرصهم َليه ،فنقد كاَت
أسئلتنهم دليال َلى َمق رأكهم ،ورجاْة َقلهم ،كنعرفون كيف
( )1ص.49 :
( )2فتح الباري َلبن ْجر.)138/12( :
( )3أدب الدَيا والدكن للماوردي( :ص )70وفيض القدكر للمَاوي.)569/2( :
( )4املاددة.4 :

كسألون ،وَن أي شيء كسألون ،ولماذا كسألون ،ومَت كسألون ،ومن
فطَة الصحابة رضي الله ََنهم؛ أن أسئلتنهم كاَت قليلة الكلمات،
جامعة للخينرات ،فنقد سأل أْدهم رسول الله  قادال :أخْبِن ِبا
كنقربِن من اجلَة ،وما كنباَدِن من الَار؟ فأَجب  بسؤاله ،وَظر
ألصحابه فنقال« :لقد وفق»ُ .ث أجابه  بقوله« :تـعبد الله َل تشرك
به شيئا ،وتقيم الصَلة ،وتـؤتي الزكاة ،وتصل الرحم»( .)1وكاَوا رضي

الله ََنهم كسألون َن األَمال الت تنرتقي بم ،فنعن ابن َباس رضي
الله ََنهما قال :ما رأكت قنوما كاَوا خينرا من أصحاب رسول الله
 ...كاَوا كسألون َن ما كنَنفعهم( .)2وكاَوا رضي الله ََنهم كسألون
َن المسادل الت تصعب َليهم؛ ليحسَوا الفهم فنيحسَوا العمل ،فنعن
أم المؤمَي َادشة رضي الله ََنها أَنها كاَت َل تسمع شيئا َل تنعرفه
إَل راجعت فيه وسألت ََه َْت تنعرفه( .)3وكان الصحابة يتارون الوقت
المَاسب للسؤال ،فنعن معاذ بن جبل رضي الله ََه أَه كان مع الَِب
ِ ف سفر ،فأصبح كنوما قركبا مَه ،فاغتنَم الفرصة ،فسأله َما كركد(.)4
فاللهم ارزقنَا ْسن السؤال ،وفنهم اجلواب ،وْسن العمل.
أقول قنوِل هذا وأستنغفر الله ِل ولكم ،فاستنغفروُ إَه هو الغفور الرْيم.
( )1متفق َليه.
( )2الدارمي.127 :
( )3البخاري.103 :
( )4متفق َليه.
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الخطبة الثانية

اْلمد لله رب العالمي ،والصالة والسالم َلى َبينَا ُمد الصادق
األمي ،وَلى آله وصحبه ومن تبع هدكه بإْسان إَل كنوم الدكن.

أيـها المؤمنون :لقد ْرص الَِب َ لى تنوجيه أسئلة أصحابه رضي
الله ََنهم إَل َمل كنَنفعهم ،فنقد سأله رجل َن الساَة ،فنقال له :

«وماذا أعددت لها؟»( .)1وذلَ لينَشغل كل امرئ ِبا يصه ،ويتهد

فيما كنَنفعه ،فالطالب كنتنعلم مهارة السؤال؛ ليحسن الفهم والتنعلم،
والموظف ككتسب ثنقافة السؤال ليتقن العمل ،وَلى األمهات والباء
أن كنوجهوا بنَاِتم وأبنَاءهم إَل تنوجيه األسئلة الَافعة ،الت تنَمي
تنفكيهم ،وكذلَ األسئلة ِف َالسَا؛ تكون َافعة لمن كسمعها ،مفيدة
لمن يضرها .هذا وصلوا وسلموا َلى سيدَا وَبينَا ُمد ،اللهم صل
وسلم َلى سيدَا وَبينَا ُمد ،وَلى آله وصحبه أْجعي .اللهم أدم

على دولة اإلمارات خيـرها وهناءها ،وتـقدمها ورفـعتـها ،ورخاءها

وازدهارها ،وانشر السعادة بـين أهلها ،أنت ربـها ووليـها .اللهم وفق
رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد ونائبه وولي عهده اْلمين،

وإخوانه حكام اإلمارات؛ لما تحبه وتـرضاه.
( )1البخاري.3688 :
3

اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم ،وشيوخ اإلمارات الذين
انـتـقلوا إلى رحمتك ،وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك .وارحم

شهداء الوطن وأجزل مثوبـتـهم ،وارفع في الجنة درجتـهم.

اللهم ارْم المؤمَي والمؤمَات والمسلمي والمسلمات :األْياء مَنهم
واألموات .اللهم ارفع ََا وَن العالمي الوباء ،واشف المصابي بذا

الداء ،وَافَا بفضلَ من كل داء ،كا َيب الدَاء.
اللهم اسقَا الغيث وَل َعلَا من القاَطي ،اللهم أغثنَا ،اللهم أغثنَا،
اللهم أغثنَا.
ربنَا آتَا ِف الدَنيا ْسَة ،وِف الخرة ْسَة ،وقَا َذاب الَار.
عباد الله :اذكروا الله العظيم؛ كذكركم ،وأقم الصالة.
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ن

من مسؤولية الخطيب:

 أن َل تتجاوز مدة األذان الثاِن دقيقة واْدة. أن َل تتجاوز اخلطبة والصالة َشر دقادق. التأكد من َمل السماَات ِف الباْات اخلارجية للمسجد خاصة ِف الركوع والسجود. -التَبيه َلى املصلي باَللتزام بالتباَد ولبس الكمامات.
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