خُطُبُةُُالجمعةُُ–ُ2022.10.21اِصطِحابُالقرآنُ ُ

اْل إخ َوةُ ا إل ِك َرام،
أَيُّهَا إ ِ

ّللاُؐ«ُُ:اِ إق َرؤُوا ا إلقُ إرآن ،فَ ِإنَّهُ يَأإتِي يَ إو َم
قُالُُُرُسُولُُُ َُِ
ص َحابِه»ُ3.فعليناُ أنُ نقرأُ القرآنُ
ا إل ِقيَا َم ِة َ
ش ِفيعا ِْل َ إ

س ُِعُرحمتِ ُِهُولط ِف ُِهُدائِ ًماُ.
عبادُهُُُِبوُا ُِ
ّللاُُتعالىُ ُِ
لقدُعاملُُ َ

حبُ ُه ُعلىُالدَوامُ.والمرادُ ُ ِب ِقراءتِ ُِه ُهوُ ُتدبُُّرُهُُ
صطُ ُِ
وُن ُ

اطُُ
وتفضَلُ علي ِهم ُبُُِإِرُسُا ُِ
صر ِ
ل ُ ُّ
الرس ِلُ ُ ِليهدِيهمُُِإلىُ ِ

نُ
وُتُفُ ُُّهمُهُ.فحتَىُنست ِطيعُُالعملُُبِماُفِي ِهُ،لُبدَُأ َو ًلُأُ ُ

ق ُ،وُُِليُخُ ُِرجُهُمُُُ ِمنُُُال ُّ
ظلماتُِ إُِلىُُالُنُّور ُ.وأُنزُلُ
الح ُِ

نفهمُُُعلىُ القرآنُُ.عُلُيُناُ فِيُ بَِلدُُِالغرب ِةُ ه ِذُِه ُ،أنُُ

علىُخات ِمُالُن ِبياءِ ُوالمرس ِلينُس ِيدِناُمح َم ٍدُُؐالقرآنُ،

نجت ِهدُُُ ِفيُ تع ِل ِيمُ أول ُِدناُ القرآن ُ.قالُ رسولُُ َ ِ
ّللاُُ:ُؐ.

ُّللاُالُرضُ
اُُلَ ُِذيُهوُد ِليلُُهِداي ُِةُالبش ِريَ ِةُُُِإلىُأُنُي ِرث َ
ومنُعليهاُ .قُالُ ُتُعُالُىَ ِ﴿ُ :ونُنَ ِز ُل ِمنَ ا إلقُ إر ٰا ِن َما ه َُو

علَّ َمه»ُ 4.
« َخ إي ُركُ إم َم إن تَعَلَّ َم ا إلقُ إرآنَ َو َ
ُ

ش َٓفَا ٌء َو َر إح َمةٌ ِل إل ُم إؤ ِم ٖنينَ ۙ َو َل يَ ٖزي ُد ال َّ
ظا ِل ٖمينَ ا َِّل
ِ

ي إاْل َ ِع َّزاء،
ِإ إخ َو ِت َ

سارا﴾ُ 1.
َخ َ

نُمن َ
آنُ
نُ ِخدمةُُالقر ُِ
يُكُورُوشُ،تُعت ِبُرُُأُ َُ
ظمةُُ ُِمُِل ُ
ُِإ َُ
وتع ِليمُهُهِيُأكبرُم ِه َم ٍةُُتُحُ ُِملُهُاُعلىُعاتِ ِقهاُ.وفِيُ

ي إاْل َ ِع َّزاء،
إِ إخ َوتِ َ

جعُُال َ
شبابُُالمس ِل ِمينُُعُلُىُ
ارُه ِذُِهُالم ِه َم ُِةُ،تُش ُِ
ُِإطُ ُِ

اس قَ إد
قُالُُُتُعُالُىُ فُِيُ ُِكتُاُِب ِهُُُالُكُ ُِريمِ﴿ُُ:يَا أَيُّهَا النَّ ُ
جَا َءتإكُم َّم إو ِع َ
ُور
شفَا ٌء ِل َما فِي ال ُّ
ظةٌ ِمن َّربِكُ إم َو ِ
صد ِ

تَِلو ِةُالقرآنُ،وتن ِظمُُلهمُُالُمُسُابُقُاتُ.وغدًاُفِيُتم ِامُ
السَاع ِةُالثَانِيُ ِةُظُهُ ًُراُ،سُتُقُامُُالمسابقةُُالُ ِخيرُةُ ِمنُ
تِ ُ،فيُمدِين ُِةُُِبيلُفُالُدُ ِفيُأُلُمُا ِنُيُاُُِإنُشاءُ
ه ِذهُِالُمُسُابُقُا ُِ

َوهُدى َو َر إح َمةٌ ِل إل ُم إؤ ِمنِينَ
وراُو ِإناثًاُُِإلىُ
ّللاُُتعال ُ
َ
ىُ.فُندُعُوُج ِميعُُالُسُ ُِرُذك ً
َو ِب َر إح َمتِ ِه فَ ِب ٰذَ ِلكَ فَ إليَ إف َر ُحوا ه َُو َخ إي ٌر ِم َّما يَ إج َم ُعونَ ﴾ُ 2.
لُالك ِريمُُ.
ورُهذاُالمُحفُ ُِ
ّللا ُسبحانهُوتعالىُُِإلىُك ِلُالبش ِريَة ُ.حض ِ
اُلقرآنُ ُ ِرسالةُ ُ َُِ
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قُ إل بِفَ إ
َّللا
ض ِل َّ ِ

ن ُالمنكرُ.وهوُ ُ ِشفا ٌءُ
وف ُوُيُنُهُاهُمُ ُع ُِ
يأمرهمُ بِالمعر ِ

ُ

قُُ
الشرُ ُِ
اضُالكف ُِرُوُ ُِ
ِلماُفِيُال ُّ
ورُ ِمنُأُمر ِ
صد ِ
كُوالنِفا ِ

آنُ،
أسألُُالمولىُع َزُوجلَُأنُيجعلناُ ِمنُأه ِلُالقر ِ

والوسوسةُ.فالقرآنُ ُيُحدِثُ ُالُفئِدُة ُويدا ِويُالقلوبُ.

يُذ ِلكُوالقادِرُ
وُأُنُُيوفِقناُُِإلىُالعم ِلُبُِهُُِ.إنَهُو ِل ُّ

نُ
قُالحس ُِ
ّللاُبِ ِهُقلوبُالمس ِل ِمينُ،وُيُزُيُِنُهُمُُبِالخُلُ ُِ
يُطُ ُِهرُُ َ

عليهُ.آ ُِمينُ.

حيحُ.اُلقرآنُُد ِليلُُالمس ِل ِمينُ ِفيُالحياةُ.
ص ُِ
الع ِتقا ُِدُال َُ
و ُِ
مُنُُأُذعنُلهُواتَبعهُُ،فقدُُأُفُلُحُُوفازُُفِيُد ِارُالدُّنياُوفِيُ
َارُاْل ِخرةُ.إُُِنَهُرحُمُ ُةٌُ ِللعال ِمينُ .
الد ِ
ُ
اْل إخ َوةُ ا إل ِك َرام،
أَيُّهَا إ ِ
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