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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ) قفات مع سورة قو )

 

 

احلؿد هلل الذي أكزل عذ عبده الؽتاب ومل جيعل له عوجًا، أكزله هدى لؾؿتؼني وعزة لؾؿتعظني؛ 

إعامل، وذّكر بهه نها الغػؾهة، وأ هفد أن ٓ   هللٓ اهلل وحهده ٓ   ه  فلحقا به الؼؾوب، وأصؾح به 

لههه، وأ ههفد أند ًؿههدًا عبههده و ههوله، صههذ اهلل عؾقههه وعههذ َّلههه وأصههثابه، و ههؾد    ههؾقاًم ك ههرًا هلل   ههوم 

 الد ا.

ّٓ ﴿: عباد اهلل: فا ؼوا اهلل أنا بعد َ َحقد ُ ؼا ِِه َوٓ ََتوُ اد هللِ ُؼوا اَّللد  .﴾َوَأكُت  ُن ؾِؿونَ ا د

 ههػى َ ِعهها الـههاس اههذا الؼههرَّن الههذي جعؾههه اهلل كههورًا وهدا ههة فهه  أ ×: لؼههد كههان الـبههي عبههاد اهلل

تهي ِههَي ﴿درض الؼؾوب نا هذا الؼرَّن، وٓ يشء أقوم لألحوال نا الؼرَّن:  هللِند هَذا الُؼرََّن ََيهدي لِؾد

 ﴾.َأقَومُ 

 ﴾.َوالُؼرَِّن اَدجقدِ ق ﴿خيطب الـاس ب ورة:  ×ولؼد كان الـبي 

نها حػظهت قالهت: < ’ روى اإلنام ن ؾ  يف <صثقثه> عا أم هشام بـت حارثة با الهـعامن

 >.خيطب اا كل مجعة  × "ق" هللٓ نا يِف رُ ول اهلل

عههاد نبههدأ ورة عظقؿههة ُذكههر فقفهها ادبههدأ وادٕهنهها  هه ×أي: ك ههرًا نهها كههان خيطههب اهها ر ههول اهلل 

  ، وذكر أحواله وأعامله وغا ته. عااإلك ان نـذ خؾؼه اهلل 

بوا ر هوله ًؿههدًا وأكؽهروا نهها جهاء بههه نهها  ابتهدأ اهلل هههذه ال هورة باإلكؽههار عهذ ادؽههذبني الهذ ا كههذد

 َفؼههههاَل  ِنههههـُف  ُنـههههِذرٌ  جههههاَءُه  َأن َعِجبههههوا َبههههل  ق َوالُؼههههرَِّن اَدجقههههدِ ﴿ البعههههث واحل ههههاب، فؼههههال  عهههها :

 الخطبة األولى
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 إَرُض  َ ههـُؼُ   نهها َعؾِؿـهها َقههد  َبعقهدٌ  َرجهه ٌ  ذلِههَ   ُ راًبهها َوُكـّها ِنتـهها َأهللِذا  َعجقههٌب  يَشءٌ  هههذا الؽهاِفرونَ 

بوا َبل  َحػقاٌ  كِتاٌب  َوِعـَدكا ِنـُف   ﴾.  يف َأنٍر َنر ٍج َففُ  جاَءُه  َلاّم  بِاحلَق   َكذد

بوا باحلق لام جاءه : اختؾط عؾقف  إنر والتب ت عؾقف  احلؼهاقق:  فبنيد اهلل  عا  أهن  حقـام كذد

 ﴾.  يف َأنٍر َنر ٍج َففُ ﴿

ب باحلق ٓبد أن  ؾتبس عؾقه احلؼاقق وختتؾط عؾقه إنور ف   عرف عباد اهلل وهؽذا  كل نا كذد

بني بالبعث عذ قدر ه عذ ذل  بام احلقد نا الباطل، وٓ الصالح نا الػا د، ولؼد  كبده اهلل همٓء ادُؽذ 

 ُ شاهدوكه نا هذه ادخؾوقات العظقؿة الدالة عذ قدر ه البالغة.

ـّاههها َونهها َ هها ِنهها ُفههروٍ  ﴿  َفههوَقُف  َكقههَه َبـَقـاههها َوَز د
ِ
ههامء  َنههَددكاها َوإَرَض   َأَفَؾهه  َ ـُظههروا هللَِ  ال د

ةً   َاقٍج  َزوٍ   ُكل   ِنا فقفا َوَأكَبتـا﴿ رواس: وهي اجلبال. ﴾َرواِسَ  فقفا َوَألَؼقـا  لُِؽهل   َوِذكهرى َ بِِصَ

 .﴾ُنـقٍب  َعبدٍ 

فػي ند إرض وبـاء ال امء و ز ني إرض بالـبات البفقج و ز ني ال امء بالـجوم الـرة، يف كل 

ر بِػؽره   كامَل ُقدرة اهلل وحؽؿته.هذا  بِصة وذكرى؛ ُ بِص إك ان بعؼؾه و تذكد

وكبده  بثاكه عذ ُقدر ه عذ البعث بام ُ شاهده الـاس نا هللكزال ادطر وهللخرا  الـبات با نا الب ا ني 

 َكهذلَِ   َنقًتها َبؾهَدةً  بِههِ  َوَأحَققـها لِؾِعبهادِ  ِرزًقها  َوالـدخهَل باِ هؼاٍت َ ها َطؾهٌ  َكضهقدٌ ﴿واحلبوب، قال  عا : 

 .﴾اخلُروُ  

ر اهلل ههههمٓء ادؽهههذبني ذههها فعؾهههه بادؽهههذبني ال هههابؼني الهههذ ا حهههقد عؾهههقف  وعقهههد اهلل بعذابهههه  ثههه  حهههذد

َبت َقهبَؾُف  ﴿وكؽاله ا ، وقرر  بثاكه قدر ه عذ هللعادة اخلؾق نرة ثاكقة بؼدر ه عذ اخلؾق إول:  َكهذد

س  َوَثؿهودُ   ُ بده ٍ  َوَقهومُ  إَ َؽهةِ  َوَأصهثاُب   لهو ٍ  َوهللِخهوانُ  َوِفرَعهونُ  َوعهادٌ   َقوُم كوٍح َوَأصثاُب الرد

َب  ُكل   ُ َل  َكذد لِ  بِاخلَؾِق  َأَفَعققـا َفَثقد َوعقِد  الرُّ  . ﴾َجد دٍ  َخؾٍق  ِنا َلبسٍ  يف ُه  َبل إَود
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ره  اهلل  عا  بام حلد بإن  ال ابؼة نا عؼوبات وكِؼ ؛ لئ    تؿروا يف التؽذ ب فقصقبف    ذكد

ث  بنيد  عا  أن هللعادة اخلؾق وبع ف  أهون نا آبتداء، كام قال  عا :  ،هللخواهن  نا ادؽذبنينا أصاب 

 ﴾.قهِ َوُهَو الدذي َ بَدُأ اخلَؾَق ُث د ُ عقُدُه َوُهَو َأهَوُن َعؾَ ﴿

ث  بنيد  عا  حال اإلك ان نا أول خؾؼه، وعؾ  اهلل  بثاكه بتؾ  احلال وقربه نـه، وأكه  بثاكه 

 عؾ  نا  و وس به كػس اإلك ان فض ً عام  عؿؾه وُ ظِفره، وهذا ذا  دعو اإلك ان هلل  نراقبهة خالؼهه 

أحواله؛ فق تثي نـه أن  راه حقث  بثاكه، ادُطؾ  عذ ضؿره وباطـه، الؼر ب هلللقه  بثاكه يف مجق  

 هناه، أو  ػؼده حقث أنره.

وكذل   ـبغي له أن  ؽون ذكر اد قؽة الؽرام الؽا بني نـه عذ بال، فُقِجؾف  و وقره  وحيذر أن 

قههاِن َعههِا ﴿ ػعههل أو  ؼههول نهها ُ ؽتههب عـههه ذهها ٓ ُ ههر، اهلل رب العههادني، فؼههال  ههبثاكه:  ههى ادَُتَؾؼ  هللِذ َ َتَؾؼد

ههامِل َقعقههٌد ال ّٓ  َقههولٍ  ِنهها َ ؾِػهاُ  نهها َقؿهنِي َوَعههِا الش  أي: رققههب حههات  ؽتههب نهها . ﴾ َلَد ههِه َرققههٌب َعتقهدٌ هللِ

  ؾػا به، ث  هنا ة هذا اإلك ان: ِفراق دار العؿل هلل  دار اجلزاء، فراق الدكقا هلل  أخرة.

هللهنا  ؽرة فراق إهل، هللهنا  ؽرة فراق الامل، هللهنا  ؽرة فراق  ﴾.َوجاَءت َ ؽَرُة اَدوِت بِاحلَق  ﴿  

ُؾه و تؿـاه.  الدار؛ الدار التي ألِػفا نـذ خروجه نا بطا أنه، هللهنا  ؽرة فراق العؿل الذي كان ُ لن 

 فهههقام صهههاحِلًا َأعَؿهههُل  َلَعهههّ    َحّتهههى هللِذا جهههاَء َأَحهههَدُهُ  اَدهههوُت قهههاَل َرب  ارِجعهههونِ ﴿كهههام قهههال  عههها : 

 . هللهنا  ؽرة ادوت باحلق، ٓ  ؽرة ا وى، وٓ  ؽرة اخلؿر والؾذة.﴾َ َركُت 

 أي:  تلخر وهترب نـه، ولؽا ٓ نػرد نا ادوت وٓ نفرب. ﴾ذلَِ  نا ُكـَت ِنـُه ََتقدُ ﴿ 

 ﴾.ُقل هللِند اَدوَت الدذي َ ِػّروَن ِنـُه َفِنكدُه ُن ققُؽ ﴿

اْدُْ ؾِِؿنَي ِنْا َباَرَك اهلُل ِِل َوَلُؽْ  يِف اْلُؼْرَِّن اْلَعظِقِ ، َأُقوُل َهَذا اْلَؼْوَل، َوَأْ تَْغِػُر اهلَل ِِل َوَلُؽْ  َولَِ اقِِر 

ِحقُ . ُه ُهَو اْلَغُػوُر الرد  ُكل  َذكٍْب؛ َفاْ َتْغِػُروُه؛ هللِكد
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و هؾ    هؾقاًم ك هرًا هلل  احلؿد هلل وكػى، وص ًة و  نًا عذ عبده ادصهطػى، وعهذ َّلهه وصهثبه 

  وم الد ا.

: ث  بنيد اهلل  هبثاكه يف ههذه ال هورة العظقؿهة؛ حهال  هوم الؼقانهة؛  هوم احل هاب أنا بعد، عباد اهلل

القوم الذي  ؾثق الظادني نها وعهده  . ﴾َوُكِػَخ يِف الّصوِر ذلَِ  َ وُم الَوعقدِ ﴿ :واجلزاء، فؼال  بثاكه

 ادمنـني نا وعده  به نا ال واب.اهلل به نا العؼاب، و ؾثق 

 ههاقق   هههوقفا هلل  نوقههه الؼقانهههة فههه  . ﴾َوجههاَءت ُكهههلُّ َكػههٍس َنَعفههها  ههاِقٌق َوَ هههفقدٌ ﴿فؼههال  عههها : 

 ؿؽـفا أن  تلخر عـه، و فقد  شفد عؾقفا بلعام ا خرها و ها، وههذا  هدل عهذ اعتـهاء اهلل  هبثاكه 

 بالعدل.بالعباد، وحػظه ٕعام  ، وُُمازا ه    

 ذ باله، ولؽا أك ر الـاس غافؾون.ففذا إنر ذا جيب عذ العبد أن جيعؾه ع

فُقؼال لؾُؿعرض ادُؽذب  وم الؼقانة هذا الؽ م . ﴾َلَؼد ُكـَت يف َغػَؾٍة ِنا هذا﴿: و ذا قال  عا 

 وبقخًا و عـقػًا: لؼد كـت نؽذبًا اذا و اركًا لؾعؿل له، وأن كشػـا عـ  غطاءك الذي غطدى قؾبه  

َك القَوَم َحد دٌ ﴿فؽ ُر كون  وا تؿر هللعراض :  ع  نا أكواع العذاب . ﴾َفبََِصُ  ـظر نا  زعج  وُ رو 

 اهلل  عا  لؾعبد. والـؽال، وهذا خطاب نا

فنند العبد ادػر   ؽون يف هذه الدكقا يف غػؾهة عهام ُخؾهق لهه، ولؽـهه  هوم الؼقانهة  ـتبهه، و هزوُل عـهه 

وَ ـُُه وغػؾُتهه يف وقهت ٓ  ؿؽـهه أن ُ تهداَرك الػهار ، وٓ ُ  هتدرك الػاقهت، وههذا كؾهه ختو هٌه نها اهلل 

  عا  لؾعبد و رهقٌب له لذل  القوم العظق .

طر ههق أهههل اإل ههامن؛ نهها اإل ههامن بالبعههث واجلههزاء واحل ههاب، الههذ ا أن  ؾههزم عبههاد اهلل فعههذ العبههد 

ا تثرضهههوا نراقبهههة اهلل  ههه  واط عهههه عؾهههقف ، وُقربهههه نهههـف ، فعؿؾهههوا بطاعهههة اهلل، واجتـبهههوا نعاصهههقه، 

 الثانيةالخطبة 
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ؾون وا تعدوا لؾوقوف بني  دي اهلل، وا تثقوا نا اهلل، ث  نا اد قؽة الؽرام الؽا بني  الذ ا ُ  ج 

وا هتعدوا لهذل  القهوم؛ عبهاد اهلل فاعؿؾوا لذل  القوم ول أو  ػعل اإلك ان نا خر أو  ؛ كل نا  ؼ

  وم اجلزاء واحل اب.

وفؼـا اهلل وهلل اك  ٓغتـام إوقات وال عي يف إعامل الصاحلات، واجتـاب اخلطا ا وال قئات، 

عوات.  فنكه  بثاكه قر ٌب ُمقٌب الدد

ْ  َِم َواْدُْ ؾِِؿنَي، وأَ  الؾُف د   رِ هْهشوادُ  كَ رْ هلد الهش  ذِ أعزد اإْلِ
 الد  ا. َحْوَزةَ   ِ احْ وَ  ،نيكِ

َة ُأُنوِرَكا. الؾُف د  َٓ َتـَا َوُو  َِّنـدا يِف َأْوَطـِـَا، َوَأْصؾِح َأِقؿد

 وفق مجق  وٓة اد ؾؿني لؾعؿل بؽتاب ، وا باع  ـة كبق ، وَتؽق   ع . الؾُف د 

ْ  َمَ احْلََرَننْيِ لاِم ِفقه عِ  ـَا َخاِدمَ ف ق هللَنانَ وَ  الؾُف د    .َوَص َُح اْدُْ ؾِِؿني زُّ اإْلِ

 اه. َض رْ و َ  هُ بُ ه لاِم َُتِ ه َوَأْعَواكَ َوَوِِلد َعْفِدِه َوهللِْخَواكَ  هُ ؼْ َوف   الؾُف د 

 احػا جـودكا ادرابطني ورجال أنــا، و دد رنقف   ا رب العادني.  د الؾفُ 

ا َكُعوُذ بَِ  ِنْا َزَواِل كِْعَؿَت ، َوََتَوُّ  الؾُف د   َ َخطِ .  ل َعاِفَقت ، َوُفَجاَءة َكِؼَؿتِ ، َومَجِق ِ هللكد

 ﴿ عباد اهلل:
ِ
َ َ لُنُر بِالَعدِل َواإِلح اِن َوهلل تاء  َوادُـَؽِر َوالَبغِي  هللِند اَّللد

ِ
ِذي الُؼربى َوَ ـفى َعِا الَػثشاء

رونَ   .﴾َ ِعُظُؽ  َلَعؾدُؽ  َ َذكد

اجلؾقل  ذكرك ، وا ؽروه عذ كعؿه  زدك ، ولذكر اهلل أكز، واهلل  عؾ  نا فاذكروا اهلل العظق  

  صـعون.


