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الخطبة األولى
أما بعد

فاتقوا اهلل معاشر المسممين  ،وتمسكوا بحبمو المتين  ،واستقيموا عمى صراطو المستقيم .

أال وان القموب تصدأ ،وجالؤىا القرآن الكريم  ،والقرآن ىو النبع الحقيقى الذى ال ينضب  ،وىو

الدستور الذى يحق لالمة المسممة أن تفاخر بو فى الوقت الذى تساق فيو األمم والشعوب األخرى
سوقا إلى الدساتير الوضعية والقوانين البشرية .

القرآن الكريم ىو المعجزة الخالدة ليذا الدين  ،وىو الكتاب الحكم الذى أنزل عمى النبي الكريم ،واذا
كان األنبياء السابقون عمييم السالم قد اوتوا من المعجزات ما آمن عميو البشر فى وقتيم ثم انتيت
ىذه المعجزات بموتيم وفناء أقواميم  ،فإن الذي أوتيو محمد صمى اهلل عميو وسمم ظل وسيظل
معجزة يدركيا الالحقون بعد السابقين  ،ويراىا المتأخرون كما رأىا المتقدمون .. ..

وتمك وربي معجزة تتناسب وطبيعة ىذا الدين الذى أراد اهلل لو أن يكون آخر األديان  ،وتتناسب مع

القرآن الذى اراد اهلل أن يكون اخر كتاب ينزل من السماء  ،يقول النبى صمى اهلل عميو وسمم فى ذلك

كمو (( ما في األنبياء نبي إال أعطي من اآليات ما مثمو آمن عميو البشر ،وانما كان الذي أوتيتو

وحياً أوحاه اهلل إلي  ،فأرجو أن أكون أكثرىم تابعا يوم القيامة )) (.)1

و لما كان العرب أرباب الفصاحة و الحوار والمفاخرة ..نزل القرآن ليتحداىم جميعا  ،إنسيم  ،وجينم
قل لئن اجتمعت اإلنس والجن عمى أن ياتوا بمثل ىذا القرآن ال يأتون بمثمو ولو كان بعضيم لبعض

ظيي اًر [م.]1

وفوق ذلك فقد استطاع القرآن الكريم أن يخترق قموبيم وىم بعد عمى الكفر والضالل  ،ومازال يؤثر

فييا حتى قاد أصحابيا إلى اليدى وااليمان  ،يقول جبير بن مطعم بن عدي القرشي النوفمي رضي

اهلل عنو وكان من أكابر قريش وعمماء النسب فييا  :قدمت عمى النبي صمى اهلل عميو وسمم المدينة

( وذلك فى وفد أسارى بدر ) وسمعتو يق أر فى المغرب بالطور  ،فمما بمغ اآلية أم خمقوا من غير
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شيء أم ىم الخالقون أم خمقوا السموات واألرض بل ال يوقنون أم عندىم خزائن ربك أم ىم

المسيطرون  .كاد قمبي يطير (( كما روى ذلك الشيخان في صحيحييما )) (. )2

وفى رواية ((كان ذلك أول من دخل اإليمان في قمبي)) وان كان قد تأخر إسالمو إلى ما بين
الحديبية والفتح (.)3

وقبل خيبر كانت قصة عتبة بين ربيعة  ،وىى مشيورة  ،واسنادىا حسن  ،وخالصتيا أن قريش بعد
ما رأت انتشار اإلسالم اختارت أحسن رجاالتيا ليكمم النبى صمى اهلل عميو وسمم  ،فجاء أبو وليد

عتبة بن ربيعة  ،وكمم النبي صمى اهلل عميو وسمم كثي ار  ،وىو منصت لو  ،فمما فرغ قال (( :أفرغت

يا أبا الوليد ؟ قال  :نعم  ،قال :أنصت  ،فق أر عميو مطمع سورة فصمت حتى بمغ قولو تعالى فإن

أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود فأمسك عتبة عمى فيو وناشده بالرحم))  ،ورجع

إلى أىمو  ،واحتبس عن قريش فترة.

وفي بعض الروايات أنو جاء إلييم  .فقال بعضيم لبعض ُ :نقسم  ،لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجو
الذى ذىب بو  ،فمما جمس إلييم قالوا ما وراءك ؟ قال :ورائي أني سمعت قوال واهلل ما سمعت مثمو

قط  ،واهلل ما ىو بالسحر ،وال بالشعر ،وال بالكيانة ،يا معشر قريش أطيعوني واجعموىا لي ،خموا بين
الرجل وبين ما ىو فيو ،فاعتزلوه ،فواهلل ليكونن لقولو الذي سمعت نبأ ،فإن تصيبو العرب فقد كفيتموه
بغيركم ،وان يظير عمييم ،فممكو ممككم ،وعزه عزكم ،وكنتم أسعد الناس بو ،قالوا  :سحرك يا أبا

الوليد بمسانو ،قال :ىذا رأيي فيو ،فاصنعوا ما بدا لكم(.)4

وكان لمقرآن أثره البالغ عمى أفئدة قساوسة النصارى واذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينيم
تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاىدين ([ )5المائدة.:

بل تأثر مردة الجان الذين كانوا قبل نزولو يسترقون السمع  ،فقالوا  :إنا سمعنا قرآناً عجباً ييدي إلى

الرشد فآمنا بو ولن نشرك بربنا أحدًا (. )6

وأخرج الحاكم وغيره بإسناد حسن عن عبد اهلل بن مسعود رضى اهلل عنو قال  :ىبطوا – يعنى الجن

– عمى النبي صمى اهلل عميو وسمم وىو يق أر القرآن ببطن نخمة فمما سمعوه قال أنصتوا قالوا :صو

!وكانوا تسعة  ،أحدىم زوبعة  ،فأنزل اهلل عز وجل  :واذ صرفنا إليك نف اًر من الجن يستمعون القرآن
فمما حضروه قالوا أنصتوا فمما قضي ولّوا إلى قوميم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من

بعد موسى مصدقاً لما بين يديو ييدي إلى الحق والى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي اهلل وآمنوا
بو يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن ال يجب داعي اهلل فميس بمعجز في األرض

وليس لو من دونو أولياء أولئك في ضالل مبين [األحقاف.]32-29:

واذا كان ىذا منطق الجن اتجاه القرآن فمممالئكة كذلك شأن مع القرآن الكريم  ،فقد أخرج البخارى

ومسمم فى صحيحييما والمفظ لمبخاري عن أسيد بن حضير رضي اهلل عنو قال  :بينما ىو يق أر القرآن
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من الميل سورة البقرة  ،وفرسو مربوطة عنده إذ جالت الفرس فسكت فسكتت ،فق أر فجالت الفرس ،

فسكت فسكتت الفرس  ،ثم ق أر فجالت الفرس فانصرف  ،وكان ابنو يحيى قريبا منيا ،فأشفق أن

تصيبو  ،فمما اجتروا – يعني ولده حتى ال تطأه الفرس – رفع رأسو إلى السماء حتى ما يراىا  ،فمما

أصبح حدث النبي صمى اهلل عميو وسمم  ،فقال لو (( :أق أر يا ابن حضير .أق أر يا ابن حضير  ،قال

 :فأشفقت يا رسول اهلل أن تطأ يحيى وكان منيا قريبا ،فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظمة فييا
أمثال المصابيح  ،فخرجت حتى أراىا قال  :وتدرى ما ذاك ؟ قال  :ال  ،قال  :تمك المالئكة دنت
لصوتك ولو أنك قرأت ألصبحت ينظر الناس إلييا ال تتوارى عنيم (. ))7

وفى صحيح مسمم – أيضا – عن البراء قال (( :كان رجل يق أر سورة الكيف وعنده فرس مربوط

بشطنين (والشطن  :الحبل الطويل المضطرب)  ،وانما ربطو بشطنين لقوتو وشدتو فتغشتو سحابة،

فجعمت تدور وتدنو ،وجعل فرسو ينفر منيا ،فمما أصبح أتى الرسول صمى اهلل عميو وسمم ،فذكر لو

ذلك ،فقال  :تمك السكينة تنزلت لمقرآن (.))8

إخوة اإليمان  :وكذلك يكون أثر القرآن حين يتمى  ،وليس بمستغرب أن يحول القرآن قموب

المصوص المجرمين إلى قموب عمماء متميزين  ،وعباد صالحين.

والفضيل بن عياض العالم العابد – عميو رحمة اهلل – نموذج واضح لما أقول ،وقد حكى الذىبى فى

سير أعالم النبالء قصة توبتو وتأثره بالقرآن فقال :كان الفضيل بن عياض شاط ار  ( ،يقطع الطريق

) بين أبيورد وسرجس ،وكان سبب توبتو أنو عشق جارية  ،فبينما ىو يرتقى الجدران إلييا إذ سمع

تاليا يتمو ألم يأن لمذين أمنوا أن تخشع قموبيم لذكر اهلل  ..اآلية ( )9فمما سمعيا قال  :بمى يا رب،

قد آن ،فرجع ،فآواه الميل إلى خربة ،فإذا فييا سابمة (أي مسافرون) فقال بعضيم :نرحل ،وقال

بعضيم :حتى نصبح ،فإن فضيال عمى الطريق يقطع عمينا ،قال :ففكرت وقمت :أنا أسعى بالميل فى
المعاصي وقوم من المسممين ىنا يخافونني ،وما أرى اهلل ساقني إلييم إال ألرتدع ،الميم إني قد تبت

إليك وجعمت توبتي مجاورة البيت الحرام)11(.

رحم اهلل الفضيل حجة زمانو ،وعابد دىره ،وأورع الناس من حولو  ..وأكرم وأعظم بيذا الكتاب الذى

أحيا أمة بعد أن كانت فى عداد الموتى .

وصدق اهلل وىو أصدق القائمين لو أنزلنا ىذا القرآن عمى جبل لرأيتو خاشعاً متصدعاً من خشية اهلل

وتمك األمثال نضربيا لمناس لعميم يتفكرون ()11

نفعني اهلل واياكم بيدي كتابو  ..وأالن قموبنا وفقييا لمحكم ترتيمو  ..أقول ىذا وأستغفر اهلل .
-------------------------

الخطبة الثانية
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الحمد هلل رب العالمين نزل الفرقان عمى عبده ليكون لمعالمين نذيرا ،وأشيد أن ال إلو إال اهلل وحده ال
شريك لو فى ربوبيتو وأسمائو وصفاتو ،وأشيد أن محمد عبده ورسولو وخيرتو من خمقو صمى اهلل

عميو وعمى إخوانو من األنبياء.

أييا المسممون :وألثر القرآن عمى النفوس خشي المشركون عمى أبنائيم أن يتأثروا بو حين يسمعونو
من المسممين الخاشعين لتالوتو.

وقصة أبى بكر رضى اهلل عنو مع ابن الدغنة تكشف عن ىذا  ،وذلك حين خرج أبو بكر مع من

خرج يريد اليجرة إلى الحبشة فمقيو ( ابن الدغنة ) فقال  :مثمك ال َيخرج وال يُخرج يا أبا بكر وأنا
جار لك ،ثم جاء ابن الدغنة إلى قريش فى نادييا وأعمن جواره لو ،فمم تكذبو قريش لكن قالوا لو :مر
أبا بكر فميعبد ربو فى داره ،فميصل فييا ،وليق أر ما شاء ،وال يؤذينا فى ذلك وال يستعمن بو ،فإنا

نخشى أن يفتن نسائنا وأبنائنا ،فقال ذلك ألبي بكر ،فمكث فترة كذلك ،ثم بدا ألبى بكر فابتنى

مسجدا بفناء داره ،وكان يصمي فيو ويق أر القرآن فيتقذف ( يجتمع ) عميو نساء المشركين وأبناؤىم وىم

يعجبون منو ،وينظرون إليو – وكان أبو بكر رجال بكاء اليممك عينيو إذا ق أر القرآن ،فأفزع ذلك

أشراف قريش من المشركين فأرسموا إلى ابن الدغنة يشتكون أبا بكر إليو  ،ويقولون إنا خشينا أن
يفتن نسائنا وأبنائنا فانيو  ....الخ القصة التي رواىا البخاري في الصحيح (. )12

إذا كان أثر القرآن وىو غيض من فيض ،وقميل من كثير ،فالسؤال ىنا الذى يجب أن نسألو أنفسنا :
ما ىو أثر القرآن عمينا نحن المسممين فى ىذه األزمة ؟ وقبل ىذا السؤال سؤال آخر :ما ىو نصيبنا

من قراءة القرآن ؟ وما حظنا من الخشوع والتدبر حين يتمى القرآن ؟ .

إن واقع كثير من المسممين اليوم واقع مر  ،يرثي لو مع األسف الشديد ،فالمصاحف تشكو من تراكم

الغبار عمييا  ،واليجر أصبح ديدن المسممين إال من رحم اهلل ،البضاعة من كتاب اهلل مزجاة ،ويرحم
اهلل زمانا كان الشيخ الكبير يأتي إلى النبى صمى اهلل عميو وسمم ويقول (( :أقرئني يا رسول اهلل ؟

قال لو  :أق أر ثالثا من ذات (الر)  .فقال الرجل :كبرت سنا واشتد قمبي وغمظ لساني  ،قال  :فاق أر
من ذات (حم) فقال مثل مقالتو األولى ،فقال :أق أر ثالثا من المسبحات ،فقال مثل مقالتو ،فقال

الرجل :ولكن أقرئني يا رسول اهلل سورة جامعة ،فأقرأه إذا زلزلت األرض حتى إذا فرغ منيا قال

الرجل :والذى بعثك بالحق ال أزيد عمييا أبدا ،ثم أدبر الرجل فقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم:

أفمح الرويجل ،أفمح الرويجل (.. ))13

واذا كان فضل سورة (الزلزلة) ىذا ،فما بال من تتوفر ليم األداة لقراءة القرآن كمو ،ويتوفر ليم من
النشاط والقوة ما يمكنيم من إعادة قراءة القرآن مرة تمو المرة؟ الميم التحرمنا فضمك ،وال تصدنا

بسبب ضعف نفوسنا وغمبة شيواتنا عن كتابك.

إخوة اإلسالم :ىل نسينا أن الحسنة بعشرة أمثاليا وأن (الم) فييا ثالثة أحرف ،يقول النبي صمى اهلل
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عميو وسمم ((ال أقول (الم) حرف ،ولكن ألف حرف والم حرف وميم حرف))  ..فكيف سيكون تعداد
الحروف فى الصفحة الواحدة  ،وكم سيكون عدد الحسنات فييا؟

أال إن فضل اهلل واسع :ولكن ىل من ساع إلى الخير جيده؟ أليس من الالئق بك أخي المسمم أن
تبكر فى المجيء إلى الصموات الخمس لتحظى بقراءة قسط من القرآن وتحصل عمى رصيد كبير

من الحسنات ،فإن أبيت ،بكرت فيما تستطيع التبكير منيا ،فإن تكاسمت أليس يجدر بك أن تبكر يوم

الجمعة لتق أر ما تيسر من القرآن ،وخاصة سورة الكيف التى أخبر النبى صمى اهلل عميو وسمم أن

((من قرأىا يوم الجمعة سطع لو نور من تحت قدميو إلى عنان السماء يضيء بو يوم القيامة ،وغفر
لو ما بين الجمعتين)) (. )14

أييا المسممون :صموا عمى النبي صمى اهلل عميو وسمم .
__________
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