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إن له لحلوة

الخطبة الول
اْلمد لله الذي جعل القرآن الكري ربيعا للقلوب ،وشفاء للصدور ،ونورا
للعقول ،وأشهد أن َل إله إَل الله وحده َل شريك له ،وأشهد أن سيدنا
ونبيـنا ُممدا عبد الله ورسوله ،خيـر من قـرأ القرآن ورتـله ،وعمل به
وعلمه ،وتدبـر معانيه فذاق حالوته ،فاللهم صل وسلم وبارك على
سيدنا ونبيـنا ُممد وعلى آله وصحبه أْجعني ،وعلى من تبعهم بإحسان
إَل يـوم الدين.

أما بـعد :فأوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله وتالوة كتابه ،قال
تـعاَل (:ولقد ضربـنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم
يـتذكرون* قـرآنا عربيا غيـر ذي عوج لعلهم يـتـقون)(.)1

أيـها الصائمون :قال الله تـعاَل (:شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
هدى للناس وبـيـنات من الهدى والفرقان)( .)2فشهر رمضان شهر
الصيام ،وفيه أنزل القرآن ،وبما تتمع شفاعتان ،قال رسول الله 

( )1الزمر .28 - 27 :
( )2البقرة .185 :

«:الصيام والقرآن يشفعان للعبد يـوم القيامة»( .)1فاقـرأوا القرآن

الكري ،ففيه البـركة والرحة ،قال سبحانه (:وهذا كتاب أنـزلناه مبارك

فاتبعوه واتـقوا لعلكم تـرحمون)( .)2فالقرآن الكري أحسن اْلديث

وأبـلغه ،وأفصحه وأبـيـنه ،وأحاله وأعذبه ،قال تـعاَل (:الله نـزل أحسن
الحديث كتابا متشابها مثاني تـقشعر منه جلود الذين يخشون ربـهم

ثم تلين جلودهم وقـلوبـهم إل ذكر الله)( .)3إنه كالم رب العالمني،
َل تـنتهي عبـره ،وَل تـفن عجائبه ،تـلذ به األساع ،وتسعد به القلوب،
استشعر حالوته الوليد بن المغية حني سعه -وهو غيـر مسلم -فـقال:
والله إن له ْلالوة ،وإن عليه لطالوة -أي حسنا وْجاَل -وإنه لمثمر
أعاله ،مغدق أسفله -أي كثي خيـره -وإنه ليـعلو وما يـعلى عليه(.)4
فللقرآن الكري حالوة ،يستشعرها اإلنسان بسمعه وقـلبه ،ويدركها بروحه
وعقله ،فـقد جاء رجل إَل رسول الله  فـقال :يا رسول الله رأيت ظلة
بـني السماء واألرْ تـنطف -أي سحابة ُتطر -عسال وسنا ،ورأيت
أناسا يـتكففون منـها -يـعن :يأخذون منـها بأكفهم -فمستكثر
( )1أحد .6626 :
( )2األنعام .155 :
( )3الزمر .23 :

( )4املستدرك على الصحيحني للحاكم  ،3872:وشعب اإلميان .133 :
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ومستقل ...فـقال أبو بكر رضي الله عنه :يا رسول الله ائذن ل فأعبـرها

أي أفسرها -فـقال  «: اعبـرها» .فـقال :أما الظلة فاإلسالم ،وأماالعسل والسمن فالقرآن؛ حالوة العسل ولني السمن ،وأما الذين
يـتكففون منه فـهم حلة القرآن(.)1
وقال اْلسن البصري رحه الله :تـفقدوا اْلالوة ف ثالث :ف الصالة،
وف القرآن ،وف الذكر ،فإن وجدُتوها فامضوا وأبشروا(.)2
أيـها الصائمون :كيف نجد حلوة القرآن الكريم كما وجدها النبي

 وأصحابه؟ إن حالوة القرآن الكري يدها من أحبه وعظمه،
واستشعر أنه خطاب من الله تـعاَل له ،فـعن عبد الله بن مسعود رضي
الله عنه قال :من كان ُيب أن يـعلم أنه ُيب الله عز وجل فـليـعرْ
نـفسه على القرآن ،فإن أحب القرآن فـهو ُيب الله تـعاَل ،فإَّنا القرآن
كالم الله( .)3ومن أحب كالم الله تـعاَل أكثـر من تالوته ،فـقد كان
رسول الله  يد حالوة القرآن ف قراءته بتمهل وسكينة ،فكانت
قراءته  مفسرة حرفا حرفا( .)4ويـقرأ  بالسورة فـيـرتـلها حّت تأخذ
( )1متفق عليه واللفظ للدارمي .2211 :
( )2حلية األولياء أليب نعيم  )171/6(:وتفسي ابن رجب اْلنبلي (.)380/2
( )3السنة لعبد اهلل بن أحد .148/1
( )4أبو داود  ، 1466 :والرتمذي  ، 2923 :والنسائي .1022 :
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وقـتا أكثـر ف تالوتا( .)1عمال بقوله تـعاَل (:وقـرآنا فـرقـناه لتـقرأه عل

()3

الناس عل مكث ونـزلناه تـنزيل)( .)2أي :لتتـلوه عليهم على مهل
تالوة يـتمكن القارئ والمستمع من تدبرها ،والتـفكر ف معانيها ،وتذوق
حالوتا ،فحالوة القرآن تزيد بكثـرة التالوة ،والتمهل فيها من غي
عجلة ،قال سبحانه (:ورتل القرآن تـرتيل)(.)4
وإن قراءة القرآن الكري ف الليل والقيام به أدعى لتذوق حالوته ،قال
الله عز وجل (:إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقـوم قيل)( .)5أي :إن

ساعات الليل هي أشد توافـقا بـني القلب واللسان ،وأدفع للغفلة،
وأجلب للحسنات .وقد حثـنا النب  على قيام الليل بالقرآن؛ لنجد

حالوته ،ونستشعر لذته ،قال رسول الله  «:من قام بعشر آيات لم
يكتب من الغافلين ،ومن قام بمائة آية كتب من القانتين ،ومن قام

بألف آية كتب من المقنطرين»( .)6أي :المكثرين من األجر
والثـواب(.)7
( )1مسلم  ، 733 :وأأحد .26441 :
( )2اإلسراء .106 :
( )3ابن كثي .127/5
( )4املزمل .4 :
( )5املزمل .6 :
( )6أبو داود .1398 :
( )7ينظر املفاتيح شرح املصابيح .264/2
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أيـها المتذوقون حلوة كتاب الله عز وجل :إن حالوة القرآن الكري
يـتذوقـها كل من استمع لياته فـوعاها بقلبه ،وتـفهمها بعقله( .)1قال

سبحانه (:إن في ذلك لذكرى لمن كان له قـلب أو ألق السمع

وهو شهيد)( .)2وقد أمر الله تـعاَل باإلنصات إَل كالمه ،وربط ذلك
برحته ،فـقال سبحانه (:وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم
تـرحمون)( .)3وكان رسول الله  يستمع إَل القرآن الكري ويد لذلك

ُمبة وحالوة ،فـقال  لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه «:اقـرأ
علي» .قال :أقـرأ عليك ،وعليك أنزل؟ قال «:إني أحب أن أسمعه

من غيري» .فـقرأت النساء حّت إذا بـلغت (:فكيف إذا جئـنا من كل
أمة بشهيد وجئـنا بك عل هؤَلء شهيدا)( .)4رفـعت رأسي ،فـرأيت

دموعه  تسيل(.)5
واستـوقـفت النب  حالوة اَلستماع إَل القرآن ،فـبـيـنما كان يسي ف
طريقه إذ سع قراءة أيب موسى األشعري رضي الله عنه ،وف اليـوم التال
( )1تفسي ابن كثي .)409 /7( :
( )2ق .37 :
( )3األعراف .204 :
( )4النساء .41 :
( )5متفق عليه.

5

قال  له «:لو رأيـتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة ،لقد أوتيت

مزمارا من مزامير آل داود»(.)1
ووصف الله عز وجل حال العلماء عند ساع آياته ،وتأثـرهم بعانيه،
وتذوقـهم حالوته ،فـقال تـعاَل (:إن الذين أوتوا العلم من قـبله إذا

يـتـل عليهم يخرون لْلذقان سجدا* ويـقولون سبحان ربـنا إن كان

وعد ربـنا لمفعوَل* ويخرون لْلذقان يـبكون ويزيدهم خشوعا)(.)2

فاللهم علمنا من القرآن ما يـنـفعنا ،وذكرنا منه ما نسينا ،وارزقـنا لذة
تدبره وحالوة العمل با فيه يا رب العالمني ،ووفـقنا اللهم لطاعتك
أْجعني ،وطاعة رسولك ُممد األمني  وطاعة من أمرتـنا بطاعته،
عمال بقولك (:يا أيـها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي

المر منكم)(.)3

نـفعن الله وإياكم بالقرآن العظيم،
وبسنة نبيه الكري صلى الله عليه وسلم.
أقول قـول هذا وأستـغفر الله ل ولكم،
فاستـغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

( )1مسلم .793 :
( )2اإلسراء .109 - 107 :
( )3النساء . 59 :

6

الخطبة الثانية
اْلمد لله رب العالمني ،وأشهد أن َل إله إَل الله وحده َل شريك له،
وأشهد أن سيدنا ونبيـنا ُممدا عبد الله ورسوله ،اللهم صل وسلم وبارك
على سيدنا ونبيـنا ُممد وعلى آله وأصحابه أْجعني ،وعلى التابعني هلم
بإحسان إَل يـوم الدين.
أوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله عز وجل.
أيـها المصلون :إن حالوة القرآن الكري يدركها من سعه بتأمل ،وقـرأه

بتدبر ،فـفهم معانيه ،وعمل با فيه ،فكان له شفاء ،قال تـعاَل (:ونـنـزل

من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين)(.)1

وإن ثرة تالوة كتاب الله أن نـعمل به ،وقد أثـن الله عز وجل على

أصحاب نبيـنا ُممد  فـقال (:الذين آتـيـناهم الكتاب يـتـلونه حق
تلوته)( .)2قال ابن عباس رضي الله عنـهما :أيُ :يلون حالله،

وُيرمون حرامه( .)3ويـعملون به حق عمله( .)4والذين يـتـلون القرآن حق
تالوته يـرونه رسائل من ربم ،فـيتدبـرونـها بالليل ،ويـعملون با ف النـهار.
( )1اإلسراء .82 :

( )2البقرة .121 :
( )3تفسي الطربي .)566/2( :
( )4فتح الباري َلبن حجر .)508/13(:
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هذا وصلوا وسلموا على من أمرُت بالصالة والسالم عليه ،قال تـعاَل

(:إن الله وملئكته يصلون عل النبي يا أيـها الذين آمنوا صلوا عليه
وسلموا تسليما)( .)1وقال رسول الله  «: من صل علي صلة

صل الله عليه بها عشرا»( .)2اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا
ونبيـنا ُممد وعلى آله وصحبه أْجعني .وارْ اللهم عن اْللفاء
الراشدين :أيب بكر وعمر وعثمان وعلي ،وعن سائر الصحابة األكرمني.
اللهم تـقبل صيامنا وقيامنا وصاْلات أعمالنا.
اللهم ارحم شهداء الوطن األوفياء ،وارفع درجاتم ف عليني مع األنبياء،
واجز أمهاتم وآباءهم وزوجاتم وأهليهم ْجيعا جزاء الصابرين يا سيع
الدعاء.
اللهم انصر قـوات التحالف العريب ،الذين َتالفوا على رد اْلق إَل
أصحابه ،اللهم كن معهم وأيدهم ،اللهم وفق أهل اليمن إَل كل خي،
واْجعهم على كلمة اْلق والشرعية ،وارزقـهم الرخاء يا أكرم األكرمني.
اللهم انشر اَلستقرار والسالم ف بـلدان المسلمني والعاَل أْجعني.

( )1األحزاب. 56 :
( )2مسلم .384 :
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اللهم وفق رئيس الدولة ،الشيخ خليفة بن زايد لكل خير ،واحفظه

بحفظك وعنايتك ،ووفق اللهم نائبه وولي عهده المين لما تحبه

وتـرضاه ،وأيد إخوانه حكام اإلمارات

اللهم اغفر للمسلمني والمسلمات األحياء منـهم واألموات ،اللهم

ارحم الشيخ زايد ،والشيخ مكتوم ،وشيوخ اإلمارات الذين انـتـقلوا
إل رحمتك ،اللهم ارحمهم رحمة واسعة من عندك ،وأفض عليهم

من خيرك ورضوانك .وأدخل اللهم ف عفوك وغفرانك ورحتك آباءنا
وأمهاتنا وْجيع أرحامنا ومن له حق عليـنا.

اللهم احفظ لدولة اإلمارات استقرارها ورخاءها ،وبارك في خيـراتها،

وأدم عليـها المن والمان يا رب العالمين.

اذكروا الله العظيم يذكركم ،واشكروه على نعمه يزدكم.

وأقم الصالة
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 من مسؤولية الخطيب .1اَللتزام التام باْلطبة املكتوبة وعدم اْلروج عنها إَل بتصريح مكتوب.
 .2اْلضور إَل اجلامع مبكرا .
 .3أن يكون حجم ورقة اْلطبة صغيا ( ).
 .4مسك العصا .
 .5أن يكون املؤذن ملتزما بلبس البشت ،ومستعدا إللقاء اْلطبة كبديل ،وإبداء
املالحظات على اْلطيب إن وجدت.
 .6التأكد من عمل السماعات الداخلية الالقطة لألذان املوحد وأهنا تعمل بشكل جيد
أثناء اْلطبة.
 .7التأكد من وجود كتاب خطب اجلمعة ف مكان بارز (على اْلامل).
 .8منع التسول ف املسجد منعا باتا ،ولإلبالغ عن املتسول يرجى اَلتصال برقم (26
 )800 26أو رقم ( )999أو إرسال رسالة نصية على رقم (.)2828
 لطفا :من يرغب أن يكتب خطبة فليسلها مشكورا على فاكس 026211850أو يرسلها على إمييل Khutba@Awqaf.gov.ae
www.awqaf.ae
 أضيفت خدمة جديدة لتطوير خطبة اجلمعة على موقع اهليئةوذلك َلقرتاح عناوين جديدة أو إثراء للعناوين املعتمدة أو إبداء الرأي ف اْلطب اليت
ألقيت.
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