
 مقدمة الخطبة 
 .هلل وحده، وصالةً وسالًما على نبينا المصطفى، الذي ال نبّي بعده الحمد

وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له؛ وأشهد أن نبينا وحبيبنا ومعلمنا محمًدا رسول هللا، الهادي األمين، والبشير النذير.  

 .اللُهم صل ّ عليه صالة ترضيك وترضيه وترضى بها عنَّا يا رب العالمين

 طبة األولى الخ 
يَن يَْعَملُوَن الصَّ  - جل جالله- يقول ربنا  ن يَن الَّذ  ُر اْلُمْؤم  َي أَْقَوُم َويَُبّش  ي ل لَّت ي ه  ال َحات  أَنَّ لَُهْم  في سورة اإلسراء }إ نَّ َهذَا اْلقُْرآَن يَْهد 

ْكٌر لَّ  -عز وجل -أَْجًرا َكب يًرا{، ويقول ربنا  َك َوَسْوَف تُْسأَلُوَن{ يعني هذا القرآن شرف لكمفي سورة الزخرف }َوإ نَّهُ لَذ   .َك َول قَْوم 

 .شرٌف للنبي عليه الصالة والسالم وشرٌف ألمة النبي عليه الصالة والسالم

بَّة، لقد أكرمنا هللا  ، هذا الكتاب فيه نجاتنا  -تبارك وتعالى-أننا من أمة القرآن، كتاب هللا العظيم، كلمه هللا   - عز وجل-أيها األح 

 .وفيه سعادتنا وفيه فرحنا وسرورنا وفيه استقامتنا على طريق الحق

ده دائما، ونذكر به أنفسنا دائما؛ أن معايير الحق بثها  جعل في القرآن الكريم معايير للحق، وهذا الكالم نرد - عز وجل-ألن هللا  

في آيات القرآن الكريم ليكون هذا الكتاب مرجع لكل إنسان مسلم يريد أن يخطو لألمام، يريد أن يقرر قرارا،    -عز وجل -هللا 

 .بعد الحياة، وأن يفهم دقائ ق األمور  يريد أن يحكم حكما، يريد أن يفهم الحياة وأن يفهم ما 

يَن{ -عز وجل - هللا تَاَب ت ْبيَانًا لّ ُكّل  َشْيٍء َوهًُدى َوَرْحَمةً َوبُْشَرى ل ْلُمْسل م  ْلنَا َعلَْيَك اْلك  . ففي القرآن  يقول في سورة النحل }َوَنزَّ

 .الكريم كل اإلجابات التي تترتب على أسئلة العباد موجودة

  ، ونشر الخير ونشر عمارة األرض برنا القرآن الكريم عن مهمتنا فيأخبرنا من نحن، كيف ُخل قنا، كيف كان بدء الخلق؛ وأخ

 .فيها، وأخبرنا القرآن الكريم عما يكون بعد الموت، وأخبرنا القرآن الكريم عن قصص األنبياء السابقين تثبيتًا لنا العدل

ُول ي األَْلبَاب {. فقد ذكر  ْبَرةٌ أّل  ْم ع  ه  ع في بعض   ٢٥القرآن الكريم واقرأ في سورة يوسف }لَقَْد َكاَن ف ي قََصص  رسوال، وفرَّ

قصص األنبياء تفاصيل حياتهم والعبر التي تؤخذ؛ ليكون هذا معياًرا لنا، وقبل هذا وأوال كان فيه تثبيت لقلب النبي عليه الصالة  

 .والسالم. فالذي يصيبك قد أصاب َمن كان قبلك من األنبياء

ولكن القرآن الكريم واسى قلب النبي عليه الصالة والسالم بقصص األنبياء  وإن كانت مهمة سيدنا محمد هي المهمة الخاتمة، 

 .السابقين

ْبتُْم أَن تَْدُخلُو اْ  واألمة تواسى أيًضا عندما تقرأ في القرآن الكريم عن قصص األنبياء السابقين، ولنقرأ في سورة البقرة }أَْم َحس 

يَن خَ  ثَُل الَّذ  ا يَأْت ُكم مَّ يَن آَمنُواْ َمعَهُ اْلَجنَّةَ َولَمَّ ُسوُل َوالَّذ  لُواْ َحتَّى يَقُوَل الرَّ اء َوُزْلز  سَّتُْهُم اْلبَأَْساء َوالضَّرَّ ن قَْبل ُكم مَّ  َمتَى َنْصُر َّللاَّ   لَْوا م 

يٌب{  .أاَل إ نَّ َنْصَر َّللاَّ  قَر 

لصالة والسالم هي في سلسلٍة واحدة، تمتد إلى  هذا ربط تاريخي، ألننا لسنا حلقة مقطوعة من سلسلة، بل إن حياة النبي عليه ا

 .-عليه السالم-آدم 

 .فالقرآن الكريم هو معياٌر لكل شيء، ولعلَّكم أدركتُم دور لغة القرآن في الحفاظ على الهوية اإلسالميَّة وتاريخها

ل شيء؛ أن نقرأه بطريقة صحيحة وأن نتخذ ألنفسنا مجلسً  ا نجد فيه من يعلمنا أن نقرأ بشكٍل  المطلوب أن نتعلَّم تالوته، هذا أوَّ

 .صحيح

فال يليق باإلنسان المسلم أن يعيش كل هذه السنوات التي يعطيها إياه رب العالمين في الدنيا وهو ال يعرف أن يقرأ القرآن  

وعدم االهتمام بها ال في   اللغة العربية الكريم. ويعتمد على نفسه، وال يستطيع أن يكتشف أخطائه وهو يقرأ، ال سيما مع ضعف 

 --انه وتعالىسبح-إال من رحم هللا  -المدارس وال في الجامعات وال في البيوت 

. فلو أن إنسانًا وصلته رسالة على هاتفه أو جاءت رسالة مكتوبة، يريد بشوق سريع إن يقرأ  -عز وجل -ثانيًا أن نفهم كالم هللا 

 من أرسل لي؟ ماذا يريد مني؟ 



 !ال يُبّيت هذا األمر حتى يرى ماذا في الخطاب الموجه إليه

 .وهلل المثل األعلى

ه هللا  فال يليق بالمسلم بعد أن   يَن آَمنُواْ..{ فتأتي األحكام ويأتي الخطاب. }يَا   -عز وجل -وجَّ إليه الخطاب والنداءات، }يَا أَيَُّها الَّذ 

{.. ويأتي الخطاب الرباني نس  ّن  َواإل   .أَيَُّها النَّاُس{، }يَا َبن ي آَدَم{، }يَا َمْعَشَر اْلج 

ليعرف ما الخبر؟ وما المطلوب؟ وما هي المسؤولية التي تلقى على   - عز وجل- فال يليق باإلنسان المسلم إال أن يستمع ن داء هللا 

 عاتقه؟

أن يتعلَّم قراءة القرآن الكريم على يد أحد   - عز وجل-كل واحد مننا يا إخواننا يعزم عزًما صادقا، وعهدا بينه وبين هللا 

 .الكريم  بالمساجد وبمراكز تعليم القرآن  -وهلل الحمد-المتخصصين، وما أكثرهم  

ثم عليه أن يحضر أيًضا المجال س التي فيها تفسير القرآن الكريم أو المجالس التي فيها األحكام الشرعية المأخوذة من القرآن  

 .الكريم

رَدهُ. فأعظم ذكر هو القرآن الكريم، أن يكون القرآن حاضًرا في حياتنا؛ في الصباح، في المساء، في كل   ثم ليجعل القرآن و 

ع في أذهان البعض أن قراءة القرآن مرتبطة باألموات أو مرتبط بالتعزية األوقات؛  .ال كما ُزر 

َن   لكن قراءة القرآن الكريم هي مرتبطة بكل حركٍة من حركاتنا وبكل خطوةٍ من خطواتنا. واقرأ في سورة المائدة }قَْد َجاَءُكم ّم 

تَابٌ  ُجُهم  َّللاَّ  نُوٌر{ وهو الحبيب عليه الصالة والسالم }َوك  ْضَواَنهُ ُسبَُل السَّالم  َويُْخر  ُ َمن  اتَّبََع ر  ي ب ه  َّللاَّ ب يٌن{ القرآن الكريم }يَْهد   مُّ

ْستَق يٍم{، اتباع النبي عليه الصالة والسالم واتبا َراٍط مُّ ْم إ لَى ص  يه  ن  الظُّلَُمات  إ لَى النُّور  ب إ ْذن ه  َويَْهد   .ع القرآن الكريمّم 

 .اج إلى فعل وإلى تطبيقاألمر يحت 

حلقات تعليم القرآن، وهناك مراكز  يفكر؛ من الممكن أن يراجع المشايخ في المساجد في  صالة الجمعة  كل واحد منا بعد انقضاء

ساعة في األسبوع، ومن الممكن أن يقسمهم على نصفين، نصف ساعة    -أقل القليل -تعلم القرآن الكريم. ويعزم أن يكون له  

 .بنصف ساعة؛ يتعلم أن يقرأ القرآن بشكل صحيح

دائما، ويكون القرآن الكريم هو المعيار له في فَْهم   ألن هذه القراءة هي المقدمة له أيضا ليكون القرآن ورًدا له؛ يردده، ويعود له

 .، وفي سكينة القلبالموت الحياة وفي فَْهم ما بعد 

 قولي هذا وأستغفر هللا العظيم لي ولكم أقول 

 الخطبة الثَّانية 
 .ك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حالول اللهم لك الحمد حتى ترضى الحمد هلل، 

 .وأشهد أن ال إله إال هللا العلّي المتعال، وأشهد أن نبينا محمًدا رسول هللا، فصلوات هللا وسالمه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين

ا بعد؛ عباد هللا، إنَّ أهل القرآن هم أكثر الناس سالًما، ألن هللا   ببركة الوحي الذي يقرؤونه يُنَّزل على قلوبهم   - لعز وج-أمَّ

ْكر  َّللاَّ  تَْطَمئ نُّ اْلقُلُوُب{، وأعلى - تعالى-السكينة. واقرأ قوله   .هو القرآن الكريم ذكر  في سورة الرعد }أاَلَ ب ذ 

ه. واآلن يتبقَّى أشهر قليلة لشهر رمضان، فمن الممكن أن يأُخذ اإلنسان  - تبارك وتعالى-فنسأل هللا   مَّ - أن تكون في حياتنا اله 

م نفسه؛ وما يسال عن سن وال عن عمر وال عن انشغال وال عن   -مثال عهًدا على نفسه أنه يريد أن يحفظ سوره البقرة، ويُلز 

 .شيء

د القلب يتعلق والجوارح تتعلق والروح تتعلق بكتاب هللا  يجعل   -عز وجل -هللا  ة، بمجرد ما بدأت فستج  مَّ  .-عز وجل-فيك اله 

وقد َحف َظ سورة البقرة، أو أي سورة أخرى، ولكني أُوصيَك بقراءة هذا الحديث الشَّريف الذي يقول فيه   شهر رمضان سيأتي

الرسول ملسو هيلع هللا ىلص »اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا ألصحابه، اقرؤوا الزهراوين البقرة، وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان 

ان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف، تحاجان عن أصحابهما، اقرؤوا سورة  يوم القيامة كأنهما غمامت 

 .«البقرة، فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، وال تستطيعها البطلة



 .فسورة البقرة وسورة آل عمران لهما خصوصية، وهما مقدمة حتى يمضي اإلنسان في مشروع حفظ القرآن الكريم

- ، فيكون بأمان، ويكون بسالم، ترعاه المالئكة، وله خصوصيَّة إمدادات هللا  -عز وجل-محورها كتاب هللا تصبح حياته كلها 

 .النورانية؛ ويهدأ حيث الناس مضطربون، ويسُكن ويشعر باألمان حيث الناس خائ فون - عز وجل

 الدعاء 
، وأال نموت إال ونحن من أهل القرآن، فُهم أهل  -عز وجل -أن يوفقني وإياكم أن نتعاهد على كتاب هللا  -تبارك وتعالى-نسأله  

 .هللا وخاصته

 .أن يوفقنا لذلك، وأن يبارك حياتنا بالقرآن، وأن يختم لنا بالسعادة التامة ببركة القرآن الكريم - سبحانه وتعالى-أسأله  

 .اإلفساد والمفسدين، واجعلنا يا رب من عبادك الصالحين الفساد اللهم إنا نعوذ بك من شر

 .وصل اللهم وسلم على إمام المتقين وسيد األولين واآلخرين، سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين
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