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 .الؼرآنِ  ػاُت ِص  -69

 اخلطبة األوىل: 

َد هللإ ِ َؿح َتِعقـُُه، َمنح ََيحِدِه اهللُ َفاَل ُمِضلَّ َلُه، نَّ اْلح َؿُدُه َوَكسح ؾِلح َفاَل َهاِدَي َلُه،  َكحح َوَمنح ُيضح

ًدا َعبحُدُه َوَرُشوُلُه. يَك َلُه، َوَأنَّ ُُمَؿَّ َدُه الَ ََشِ َفُد َأنح الَ إَِلَه إاِلَّ اهلل َوحح  َوَأصح

 . أما بعد

ُد يف ُخَطبِه وشؾم  اهلل عؾقهصذ  فصدَق رشوُل اهلل  إن أصَدَق اْلدديِث  :دا كان يردِّ

، وَشَّ األمدوِر ُمددُتاُاا،  وشدؾم  اهلل عؾقدهصذ  اهلدي هدُي ُمؿٍد  كتاُب اهللِ، وخرَ 

وكلُّ ُمدُتٍة بدعٌة، وكلُّ بدعٍة ضاللٌة، وكلُّ ضاللٍة يف الـداِر، كقدال ال يؽدون كد لك 

 ي دفد بدلن أصددَق 
ِ
وادتلمُل ادتبُن يف كالم الػصحاء وأحاديدِث وأااويدِل البؾغداء

 اْلديِث كتاُب اهلل. 

دؽم وأكدرَمؽم بدالؼرآِن  عباد اهللِ، اتؼوا اهللَ ال ي أمَركم بتؼدواه واصدطػاكم وخصَّ

يِغ والطغقداِن، ععؾده ربقدَ   ى به اإلكَس واجلاَن، وأفحَم به أهَل الزَّ العظقِم، ال ي حتدَّ

 الراصددين 
ِ
اؾوِب أهِل البصائِر والعرفاِن، واال يف وصِػه أمُر ادممـني ورابُ  اخلؾػاء

هو كتاُب اهلل، فقه كبُل من ابَؾؽم، وخُز ما بعدَدكم، "ريض اهلل عـه:  عيلُّ بُن أيب ضالب

وحؽُم ما بقـَؽم، هو الػصُل لقس باهلزِل، َمن ترَكه ِمن عباٍر اصَؿه اهللُ، ومدن ابتغدى 

كُر اْلؽدقم، وهدو النداط  اهلدى يف غِره أضؾَّه اهللُ، وهو حبُل اهللِ ادتنِي، وهدو الد ِّ

 تزيغ به األهواُء، وال تؾتبس به األلسـُة، وال ي ب  مـه العؾءاُء، ادستؼقم، وهو ال ي ال

، وال تـؼيض عجائُبه، وهو ال ي مل تـتِه اجِلنُّ إذ شدؿعته حتدى  وال خيؾق عن كثرِة الردِّ
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ِد َفآَمـَّا بِدِه  صح آكًا َعَجبًا * ََيحِدي إىَِل الرُّ ـَا ُارح مدن ادال بده صددَق،  االوا: ﴿ إكَّا َشِؿعح

 . ()"عؿل به ُأعر، ومن حؽَم به عدَل، ومن دعا إلقه ُهِدي إىل رصاط مستؼقمٍ  ومن

ُره  أمَة الؼرآِن، إن كتابًا ه ه صػُته حريٌّ بلن يتعدر  عؾقده األلبداُء، ويتلمؾده ويتددبَّ

اْلؽءاُء والعؾءاُء، وأن يستؿسك به كلُّ راغٍب يف الـجاِة، وخر ما ُيعني عذ ذلدك مدا 

ِره ورشدالتِه، ذكره اهللُ شبحاك ُ  بؿفؿتِده ودوح ، التي تعدرِّ
ِ
ه له من األوصاِ  واألشءاء

 فنلقك بارك اهلل فقك بعض ه ه األوصاَ  واألشءاَء. 

 -مما وصال اهلل به تعاىل كتابه ادجقدد-فؿن تؾك األوصاِ : أن ه ا الؽتاَب ُروٌح 

ِركَ  َحقحـَا إَِلقحَك ُروحًا ِمنح َأمح ؽَِتداُب َوال اال تعاىل: ﴿َوَكَ لَِك َأوح ِري َمدا الح ا َمدا ُكـحدَت َتددح

يءَاُن  ِ ففو ُروٌح حيقي به اهللُ من ي اُء من عبداِده، األفدراُد واألمدُم واجلءاعداُت،  اإلح

فؽم مقٍت ال روَح فقه وال حقاَة أحقاه اهللُ تعاىل بُروِح الؽتداِب، ادال تعداىل: ﴿َأَوَمدنح 

ـَ  َققحـَاُه َوَعَعؾح ِم بِدِه يِف الـَّداِس َكَؿدنح َمَثُؾدُه يِف الظُُّؾدءَاِت َلدقحَس َكاَن َمقحتًا َفَلحح ا َلُه ُكورًا َيؿح

 . بَِخاِرٍج ِمـحَفا 

 أَيا ادممـون.

إن اْلقاَة بُروِح ه ا الؽتاِب هي أشعُد وأكؿُل وألد ُّ أصدـاِ  اْلقداِة، ادال تعداىل: 

                                 

  . 9-1( شورة اجلن: )

 ( وتؼدم ذكره.9693( أخرعه السم ي ))

  .29( شورة ال ورى: )

 .199( شورة األكعام: )
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َرُهمح ﴿َمنح َعِؿَل َصاِْلًا ِمنح َذَكٍر َأوح ُأكحَثى َوُهَو ُممح  ِزَيـَُّفمح َأعح ِقَقـَُّه َحَقاًة َضقَِّبًة َوَلـَجح ِمٌن َفَؾـُحح

َؿُؾوَن  َسِن َما َكاُكوا َيعح مفءا توفَّرت فقفا أشباُب ادَُتِ  ، ، فاْلقاُة بغِر ه ه الروِح بَِلحح

 إن مل تُدب فقفا روُح الؼدرآِن وحقداُة الػراداِن ففدي أتعدُس  ،والراحِة األرضقِة اداديةِ 

ِري َفنِنَّ َلدُه َمِعقَ دًة َضدـحؽًا  َرَض َعنح ِذكح وأكؽُد وأضقُق حقاًة، اال اهلل تعاىل: ﴿َوَمنح َأعح

َؿى  ِؼَقاَمِة َأعح َم الح ُه َيوح ُُشُ  . َوَكحح

 أَيا ادممـون.

أكه كدوٌر،  -مما وصال اهلل به تعاىل كتابه ادجقد-إن من صػاِت ه ا الؽتاِب العظقِم 

َؿُؾدوَن َخبِدٌر   كءا اال تعاىل: ﴿ ـَا َواهللَُّ بءَِا َتعح َزلح ِ ي َأكح  َفآِمـُوا بِاهللَِّ َوَرُشولِِه َوالـُّوِر الَّ

دَواَكُه ُشدُبَل  َبدَ  ِرضح َتاٌب ُمبنٌِي * ََيحِدي بِِه اهللَُّ َمدِن اتَّ
واال: ﴿َادح َعاَءُكمح ِمَن اهللَِّ ُكوٌر َوكِ

ِرُعُفمح ِمَن الظُّ  الِم َوخُيح َتِؼقٍم السَّ اٍط ُمسح كِِه َوََيحِدَيِمح إىَِل رِصَ  .  ُؾءَاِت إىَِل الـُّوِر بِنِذح

الِؽني ادتؼدني، فبِدالؼرآِن  فالؼرآُن كوٌر تُِشُق به اؾوُب ادممـني، وييضُء السبقَل لؾسَّ

 خُيِرُج اهللُ ال ين آمـوا من الظؾءاِت والتعاشاِت إىل الـوِر والسعاداِت. 

قِّدِب، ادال اهلل تعداىل:  إنَّ  !عباد اهلل ه ا الؽتاَب فرااٌن، َيِؿقُز اهللُ به اخلبِقَث مدن الطَّ

َااَن َعَذ َعبحِدِه لَِقُؽوَن لِؾحَعادنََِي َكِ يرًا  ُػرح َل الح ِ ي َكزَّ ُق ﴿َتَباَرَك الَّ ، فالؼرآُن فرااٌن يػدرِّ

                                 

  .64( شورة الـحل: )

 .191( شورة ضده: )

 . 5ابن: ( شورة التغ)

 . 13 -12( شورة ادائدة: )

  . 1( شورة الػراان: )
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ِد، وبدني العؿدى بني اْلدقِّ والباضدِل، وبدني اهلددى والضدالِل، وبدني الغديِّ والرصدا

ق اهللُ فقه وبه بني ادممـني األبراِر وبدني الؽدافرين الػجداِر،  واإلبصاِر، وهو فرااٌن فرَّ

َ فقه وبِه ادفتدين مدن مقَّز به وفقه بني  ادصؾِحني وادػسِدين وادػؾِحني عن اخلارسين، وبنيَّ

َق فقه بني صػاِت أهِل اجلـاِت وشبقؾِفم ، وبني صػاِت أهِل الـران الضالني، وهو فرااٌن فرَّ

 وُشُبؾِفم.

َهاٌن  -أي: حجة-ومن أوصافه: أكه برهاٌن  َا الـَّاُس َادح َعاَءُكمح ُبرح اال تعاىل: ﴿َيا َأَيُّ

ـَا إَِلقحُؽمح ُكورًا ُمبِقـًا  َزلح ، ففو برهدان مدن اهلل لعبداِده اددممـني وحزبِده ِمنح َربُِّؽمح َوَأكح

لضالِّني والزاِئغني، فالؼرآُن هو الزهاُن الؼاضُ  والدلقُل الواضح ادػؾحني، وهو حجٌة عذ ا

ـاِن.   الساضُ  عذ اْلقِّ واهلدى7 ول لك كان واُعه عذ أعداِئه أصدَّ من واِ  السقاِل والسِّ

َة الؼرآِن، إنَّ من أوصاِ  ه ا الؽتاِب ادبنِي أكه موعظٌة وصدػاٌء، وهددى ورٌدٌة  ُأمَّ

ِعَظٌة ِمنح َربُِّؽمح َوِصدَػاٌء دَِدا يِف  لؾؿممـني، اال اهلل َا الـَّاُس َادح َعاَءتحُؽمح َموح تعاىل: ﴿َيا َأَيُّ

ِمـنَِي  ٌَة لِؾحُؿمح ٌح ُدوِر َوُهدًى َوَر ، فالؼرآن أبؾُغ موعظٍة دن كان له اؾٌب أو ألؼدى الصُّ

فداِت السؿَ  وهدو صدفقٌد، وهدو أكجدُ  األدويدِة ددا يف الصددوِر والؼؾدوِب مدن اآ

واألمراِض واألدكاِس، فػقه ال ػاُء من أمراِض ال بفاِت وال دفواِت، وفقده عدالُج 

 أمراِض األفراِد واألمِم وادجتؿعاِت. 

ُم عذ الـَّفِج الؼِويِم،  اَط ادستؼقَم، ويدهلُّ ُ هلم النِّ وهو هدى ورٌٌة لؾؿممـني، يبنيِّ

                                 

 . 141( شورة الـساء: )

 . 24( شورة يوكس: )
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ُح هلم معاملَ ضريِق الػائزين بجـَّاِت أر  حِم الراٌني. ويوضِّ

دقٌم * َأكحدُتمح  -أي: اخلُز العظقمُ -ومن أوصافه: أكه الـَّبُل 
اال تعاىل: ﴿ُالح ُهَو َكَبٌل َعظِ

ِرُضوَن  ففو عظقٌم يف وعِده ووعقِده وترغقبِه وترهقبِه وأحؽاِمه وأخبداِره،  َعـحُه ُمعح

 وهو عظقٌم يف أمثالِه وأااصقِصه. 

 أَيا ادممـون.

 وصاِ  التي وصاَل اهللُ تعاىل هبا كتاَبه اْلؽقَم، وهو العؾقُم اخلبُر. ه ه بعُض األ

يددرُك إدراكدًا ال مريدَة  ،وادتلمل يف ه ه الصػاِت وحؼقؼِة اكطباِافا عذ ادوصوِ  

 وشؾم  اهلل عؾقهصذ  فقه، والصكَّ أكه أعظُم آياِت الـبيِّ 
ِ
 ،، بدل أعظدُم آيداِت األكبقداء

ال ي أعجَز كظاُمده الػصدحاَء، وأعقدتح معاكقده البؾغداَء  كقال ال يؽوُن ك لك، وهو

 واْلؽءاَء، فؾم يلتوا بسورٍة من مثؾه. 

وكقال ال يؽوُن ك لك وهو ال ي أحددَث االكؼدالَب العظدقَم والتغقدَر الؽبدَر يف 

عؼائِد العدرِب  وتصدوراِام وعبداداِام وأفؽداِرهم وأخالِافدم وشقاشداِام و قد  

ن العريبُّ يعبُد األحجاَر واألصجاَر ويعداار اخلؿدَر ويعداَش الـسداَء صموِِنم، فَبقحـا كا

ويؼط  األرحاَم وال يعر  لوعوِده غايًة، وال حيؿل بني عـبقه رشدالًة أكدزل اهللُ عدذ 

َتقحده خدُر أمدٍة أخرعدت  وشؾم  اهلل عؾقهصذ  كبقِّه ُمؿٍد  الػرااَن، فاكبثؼت من بني دفَّ

َن َعِن لؾـاِس، كءا اال تعاىل: ﴿كُ  ُروِ  َوَتـحَفوح ِرَعتح لِؾـَّاِس َتلحُمُروَن بِادحَعح ٍة ُأخح َ ُأمَّ ـحُتمح َخرح

                                 

 .35- 34( شورة ص: )
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ِمـُوَن بِاهللَِّ   . ادحُـحَؽِر َوُتمح

َة التي َذكَرها اهللُ تعاىل َخَرَعت من بني هدى، فتساَاَطت بني يدَيا ُأَمُم  إن ه ه األُمَّ

ادغؿوُر حيِؿُل م اِعَل األكدواِر، لُقخدِرَج الـداَس الؽػِر والظالِم، فلصبَح ذلك العريبُّ 

اِن.  يَّ ِة الطواغقِت واألوُتاِن إىل عبوديِة ادؾِك الدَّ  من عبوديَّ


 

                                 

 . 119( شورة آل عؿران: )
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 اخلطبة الثاكقة

 أما بعد. 

ِد  ها َعَبثدًا وال دجدرَّ فنن األوصاَ  التي ذَكَرهدا اهللُ تعداىل لؽتابِده الؽدريِم مل َيد ُكرح

 
ِ
ِح واإلضراء دبقَل ادسدتؼقَم التؿدُّ َ لـدا السَّ َعفدا لقبدنيِّ َرهدا وكوَّ فحسب، بل َذَكَرها وكرَّ

ِريَق الَؼِويَم يف التعاُمِل م  الؼرآِن اْلؽقِم.   والطَّ

 .أَيا اإلخوة ادممـون

ِرهدا يف تداالِت اْلقداِة كؾِّفدا هدو  دِة ولؾُِّػفدا وتلخُّ ُوِر األُمَّ إن من أبرِز َأشباِب تَدهح

 تعامؾِفا معه، فعذ شبقِل ادثاِل ل لك أاوُل:  ضعاُل أخِ ها هب ا
ِ
 الؽتاِب، وُشوء

دي والتوعقدِه، وهدو مصددُر  ون الؼرآَن الؽريَم هدو مصددُر التؾؼِّ كم هم ال ين َيُعدُّ

هم مددن   العؼائددِد والعبدداداِت واألخددالِق واألفؽدداِر، لقعرفددوا عدددوَّ
ِ
صددقاغِة وبـدداء

 صِديِؼفم؟! 

 ال قطاِن؟! كم هم ال ين يُعوُدون لؾؼرآِن ل
ِ
 الرٌِن وأولقاء

ِ
 قؿقِّزوا بني أولقاء

كم هم ال ين جيعؾوَن الؼرآَن إمامًا هلم يف  قِ  صموِن حقاِام، صدغِرها وكبِرهدا، 

فا؟! فا وعامِّ  خاصِّ

 إِنم ولألشاِل كزٌر اؾقٌل وعدٌد يسٌر. 

ِد الددعوى،  وادد َصدَدَق فاألكثرون اد َاـَعوا من العؿِل بالؼرآِن واألخِ  به بؿجدرَّ

 الؼائُل:

عاوى إْن مل ُتِقوموا علوها  بوناٍت أبناُؤها أْدِعواءُ    الدَّ
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ُؾه  ِة واائٍد هلا، إىل كتاٍب يرتِّ ٍه لأُلمَّ َة الؼرآِن العظقِم من ُمَوعِّ فلكثُر األمِة اخَتزُلوا ُمفؿَّ

ِر، ِر، َي ُّ اَء الؾقدِل وآكداَء الـفداادرتُِّؾون ويسكَُّم به ادسكُِّؿون، ويتؾوَكه آك دعح وكده هد َّ ال ِّ

َال، َهمُّ أحِدهم آخُر السورِة.   ويـدثروكه كدثَر الدَّ

ومـفم ال ين َعَعُؾوه متاِئَم وتعاويَ  يضعوِنا يف عقوهِبِم أو ُصدُدوِرِهم أو مدراكبِِفم 

كون به وال يؾتػتون إلقه يف غِر ذلك من ال موِن.   أو ُفُرِصِفم، يتزَّ

 فون كتاَب اهللِ إال يف ادـاشباِت، يف األفراِح أو األتراِح. ومـفم ال ين ال يعرِ 

راُام وشقاشدداُام وَشاِئُعفددم  وأمددا عؼائددُدهم وعبدداداُام وأخالُافددم وَتَصددوُّ

دوااتصادياُام، فنن الؼرآَن مـفا بريٌء، ومصادُرهم  أو الغدرُب، أو ادوُل  ُق فقفا الُشَّ

ةٍ  كا آباَءكا عذ ُأمَّ  ، وإكا عذ آُتاِرهم مؼتدون. الؼائِل: إكا َوَعدح

ٍة  َة الؼرآِن، إن الواعَب عؾقـا أن كلُخَ  ه ا الؽتاَب بؼوَّ ٍم، فـُصوغَ ُأمَّ بده اؾوَبـدا  وحزح

، هب ا  مسائَل القوِم، وكـِرَ  وحقاَتـا، وأن كستؿسَك به فـعالَج وشؾوكقاتِـا  به ضريَق الغدِّ

 وصػفا اهللُ يف كتابِه، فؼداَل: ﴿ُكـحدُتمح كءا ،لرج األمُة فرادى و اعاٍت إىل حقاِة الـاسِ 

ِمـُوَن بِاهللَِّ  َن َعِن ادحُـحَؽِر َوُتمح ُروِ  َوَتـحَفوح ِرَعتح لِؾـَّاِس َتلحُمُروَن بِادحَعح ٍة ُأخح َ ُأمَّ  .َخرح
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