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القراءة أول

الخطبة الول
اْلمد لله رب العالمي ،حث على القراءة ِف القرآن الكري ،وأشهد
أن ل إله إل الله وحدُ ل شريك له ،وأشهد أن سيدنا ونبيـنا ُممدا
عبد الله ورسوله ،فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه
أْجعي ،وعلى من تبعهم بإحسان إَل يـوم الدين .أما ب عد :فأوصيكم
عباد الله ونـفسي بتـقوى الله ،قال تـعاَل( :وات قوا الله وي علمكم الله

والله بكل شيء عليم)( .)1أي ها المؤمنون :إن القراءة من أهم طرق
تصيل العلوم ،واكتساب المعارف ،فبها تـتـغذى العقول ،وتستني
البصائر ،وتـتـوسع آفاق الفكر .ولقد أوَل دينـنا اْلنيف القراءة عناية

خاصة ،فكانت أول كلمة بدأ با الوحي( :اقرأ باسم ربك الذي
خلق* خلق الَسناان م علق* اق رأ وربك الرْكرم)( )2قال العلماء:
أول شيء نـزل من القرآن هذُ اليات الكريات ،وهن أول رْحة رحم

( )1البقرة.282 :
( )2العلق.3- 1 :

الله تـعاَل با العباد ،وأول نعمة أنـعم الله با عليهم( .)1وقد حرص
النب  على نشر القراءة ،فشجع عليـها صحابـته الكرام ،فإنه لما
رأى تيـز زيد بن ثابت رضي الله عنه ِف القراءة؛ قدمه وكلفه ببـعض
المهام العظيمة لتـفوقه؛ استثمارا لعلمه ِف نـفع متمعه ،فقراءة العلوم
النافعة أساس بناء اْلضارات ،وتـقدم المجتمعات ،وهي معيار
رفـعتها ،قال الله تـعاَل( :ي رفع الله الذي آمنوا منكم والذي أوتوا
العلم درجات)( .)2فـلتكن ثـقافة القراءة عادة ْحيدة لنا ،ولنجعلها
صفة أكيدة ِف حياتنا ،وثـقافة أصيلة ِف متمعنا.
عباد الله :إن للسرة دورا ِف تـعزيز ثـقافة القراءة ،فإذا تـرسخت القراءة

بـي أفـرادها؛ عاد ذلك بالنـفع عليهم وعلى متمعهم .فـعلى الباء
واألمهات أن يـغرسوا حب القراءة النافعة ِف نـفوس بـناِتم وأبـنائهم،
ويكونوا األسوة هلم ،فـيخصصوا نصيبا من أوقاِتم للقراءة والمناقشة.
فاللهم وفـقنا للقراءة ،وانـفعنا ِبا نـقرأ ،وزدنا علما نافعا يا رب
أقول قـوِل هذا وأستـغفر الله ِل ولكم،
العالمي.
فاستـغفروُ إنه هو الغفور الرحيم.
( )1تفسي ابن كثي.)437/8( :

( )2اجملادلة .11:
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الخطبة الثاَسنية
اْلمد لله وحدُ ،والصالة والسالم على من ل نب بـعدُ ،وعلى آله
وصحبه ومن تبع هديه.

أي ها المصلون :إن قراءة القرآن الكري خيـر ما نستثمر فيه أوقاتـنا،

قال الله عز وجل( :فاق رؤوا ما ت يار م القرآن)( .)1فـليحرص كل
بـيت على قراءة القرآن الكري ،وقراءة الكتب المفيدة ،والمراجع
النافعة ،وليمل با وقـته ووقت عائلته صغارا وكبارا؛ مستعينا بالقراءة
اإللكتـرونية ،عبـر األجهزة الذكية؛ فإنـها وسيلة سهلة ،اختصرت لنا
الوقت واجلهد.
وإن القراءة ِف دولة اإلمارات العربية المتحدة هلا مكانة خاصة ،فقد
اهتمت اْلكومة الرشيدة با اهتماما كبيا ،وهيأت هلا أماكن ِف كافة
المؤسسات والدوائر ،وخصصت هلا أوقاتا أثـناء العمل؛ لتـعود بالنـفع
على الموظف ،فـتتسع مداركه ،وتـزداد مهاراته ،فـيزيد من إنـتاجه،
وإسعاد من حوله.

( )1املزمل.20 :
3

هذا ،وصلوا وسلموا على سيدنا ونبيـنا ُممد ،اللهم صل وسلم عليه
وعلى آله وصحبه أْجعي.
اللهم أدم عل دولة المارات خي رها وهناءها ،واَسنشر الاعادة ب ي
أهلها ،أَسنت رب ها وولي ها .اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ خليفة ب

زايد وَسنائبه وولي عهده المي  ،وإخواَسنه حكام المارات؛ لما تحبه

وت رضاه .اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم ،وشيوخ المارات
الذي اَسن ت قلوا إل رحمتك ،وأدخلهم بفضلك فايح جناتك.

وارحم شهداء الوط وأجزل مثوب ت هم ،وارفع في الجنة درجت هم.

اللهم ارفع عنا وعن العالمي الوباء ،واشف المصابي بذا الداء ،يا

ميب الدعاء.
اللهم اسقنا الغيث ول َتعلنا من القانطي ،اللهم أغثـنا ،اللهم أغثـنا،
اللهم أغثـنا.
ربـنا آتنا ِف الدنـيا حسنة ،وِف الخرة حسنة ،وقنا عذاب النار.
عباد الله :اذكروا الله العظيم يذكركم ،وأقم الصالة.
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