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 الكون   عمارة   ف   ومنهجه   الكريم   القرآن   خطبة بعنوان:  
 م 2023  فرباير   3 املوافق   هـ 1444  رجب   من  12بتاريخ: 

 :عناصر الخطبة

 أوالً: مكانة القرآن الكريم وفضل قراءته 

   ثانيًا: منهج القرآن الكريم ف عمارة الكون
  مظاهره   من   بعض   وذكر   ثالثًا: خطر هجر القرآن الكريم 

 المـــوضــــــــــوع 

ه   لله   الحمد     ل تهي  يَْهدهي  اْلق ْرآنَ   َهذَا  إهن  : ﴿ الكريمه   كتابهه   في  القائله   العالمين،   رب   ههيَ   له

ر    أَْقَوم   نهينَ   َوي بَش ه ْؤمه ينَ   اْلم  الهَحاته   يَْعَمل ونَ   ال ذه مْ   أَن    الص    ل   أنْ   وأشهد    ، ﴾ َكبهيرا    أَْجرا    لَه 

حمد ا  ونبي نَا  سيَدنَا  أن    وأشهد    له ،   شريكَ   ل  وحَده    للا    إل    إلهَ    الله م  ورسوله ،   عبده    م 

،   آلهه   وعلى  عليه،   وباركْ   وسلمْ   صل ه  م   وَمن  وصحبهه ،   يومه   إلى  بإحسان    تبعَه   الدينه

 
 
 :وبعد

 أوالً: مكانة القرآن الكريم وفضل قراءته 

نْ : )وتعالى  سبحانه  فقال  نوٌر؛  أن ه  العظيمَ   كتابَه    -تعالى-  للا   وصفَ   لقد    َجعَْلنَاه    َولَكه

ا نْ   نََشاء    َمنْ   بههه   نَْهدهي  ن ور  نَا  مه بَاده  كتابَه    -تعالى-  للا  جعلَ   ولقد(،  52:الشورى)(عه

ْفعَة   ؛   أخذَ   لمن  ره )-وتعالى  سبحانه-   للا  فقالَ   بهه ْكرٌ   َوإهن ه  :  كَ   ل كَ   لَذه   َوَسْوفَ   َولهقَْومه
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ْكرٌ   القرآن    هذا[  44:الزخرف(]ت ْسأَل ونَ  فعَةٌ   يعني  ذه ز    ره خٌ   وعه ك،  لك  شامه   ولقومه

مت موه    هل  القرآنه   عن   ت سألونَ   سوف(  ت ْسأَل ونَ   َوَسْوفَ )   هل !  تَلَوت موه؟  هل  فَهه

  الصالة   عليه-  نبي نا   للا    أمرَ و،  ودلئهلهه  آياتهه   في  تََدب رت م   هل  َحك مت موه،   هل  َطب قت موه، 

دَ   أن  -والسالم  ؛   بهذا  ي جاهه ) وعال  جل    فقال  الق رآنه ْده مْ :  َهادا    بههه   َوَجاهه   جه

ةَ  وأقهمْ  القرآنَ  اتل  : أي ؛ [52:الفرقان(]َكبهيرا    . عليهم  الحج 

ه    للاَ   أن    القرآنَ   يَحفظْ   َمنْ   بأن    -وعال  جل  -  للا    تََكف لَ   وقد   زُّ   سبحانه   فقال  ويَرفع ه؛   ي عه

)وتعالى ينَ   ص د وره   فهي  بَيه نَاتٌ   آيَاتٌ   ه وَ   بَلْ :  ْلمَ   أ وت وا  ال ذه   إهل    بهآيَاتهنَا  يَْجَحد    َوَما  اْلعه

ونَ    عالية   مكانة    في  القرآنَ   يحفظ    الذي  -تعالى-  للا  فجعل  ؛ [ 49:العنكبوت(]الظ الهم 

ْلمَ   أوتوا  الذين  من  جعله  عظيمة،  ومنزلة     من   القرآنه   لهذا  -تعالى-  للا   وجعلَ   ،   العه

  للاه  كالم   القرآنَ  فإن    الكالم؛  من لغيرهه  يَجعَْله   مالم  والخضوعه  الخشوعه  ومن المهابَةه 

  لَوْ : )-تعالى-  قال  ، -وسلم   آلهه   وعلى  عليه  للا  صلى-   نبي هنا  على  أنَزلَه    -وعال  جل  -

ع ا  لََرأَْيتَه    َجبَل    َعلَى  اْلق ْرآنَ   َهذَا  أَنزْلنَا تََصده ع ا  َخاشه نْ   م  ه   َخْشيَةه   مه  األْمثَال    َوتهْلكَ   َللا 

ب َها مْ  لهلن اسه  نَْضره ونَ  لَعَل ه   [.12:الحشر(] يَتَفَك ر 

نْ  َحْرف ا قََرأَ  َمنْ : "فقال القرآنه  قراَءةه  فضلَ  وسلم  عليه للا صلى بي نَ  لقدو   تَابه  مه   كه

ه  نْ   َحْرٌف،  الم  أَق ول    لَ   أَْمثَالهَها،  بهعَْشره   َوالَحَسنَة    َحَسنَةٌ،  بههه   فَلَه   َللا    َوَلمٌ   َحْرفٌ   أَلهفٌ   َولَكه

يمٌ   َحْرفٌ  ح  والسالم   الصالة    عليه  وقال  ، (الترمذي  رواه")َحْرفٌ   َومه  يقرأ    من   ا  ماده

ي َمثَل  : "القرآنَ  َرامه  الس فََرةه  َمعَ  لَه   َحافهظٌ  َوه وَ  الق ْرآَن،  يَْقَرأ   ال ذه   في كأن ه   ؛ "البََرَرةه  الكه

  يَتَعَاَهد ه ،  َوه وَ   يَْقَرأ ،   ال ذهي  َوَمثَل  "  البََرَرة،   الكرامه   السفََرةه   مع  يتلو  المالئهَكةه   صفوفه 

يدٌ  َعلَْيهه  َوه وَ   المشق ةه  وأجر   الت هالَوةه  أجر  : أجران له   أي ؛ (عليه متفقٌ ")أَْجَرانه  فَلَه   َشده

يَتين من  ي ؤَجر   فهو  . الناحه
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  واتباع    القيامة،   يوم   لصاحبه  شفيع ا  ويأتي  للحق،   أتباعه  يهدي   الكريم   القرآن  إن  

 بالقرآن   يرتقي  والمسلم   واآلخرة،   الدنيا  في  للسعادة  سبب  طريقه  وسلوك  منهجه

،  الكريم   القرآن  من  الدنيا  في  ورت ل  قرأ  ما  بقدر  الجنة  في  فمنزلته  الجنان،   منازل

 يَْهدهي   اْلق ْرآنَ   َهذَا  ن  :﴿  تعالى  للا  قال  فقد  األمور،   كل  في  والصواب  للحق  هدايته  أما

ل تهي ر    أَْقَوم    ههيَ   له نهينَ   َوي بَش ه ْؤمه ينَ   اْلم  الهَحاته   يَْعَمل ونَ   ال ذه مْ   أَن    الص  ا  لَه  ا  أَْجر   ﴾ َكبهير 

:  وسلم   عليه  للا  صلى  للاه   َرس ولَ   قال  فقد  لصاحبه،   يشفع  أنه  وأما،  [9:  اإلسراء]

وا» يَاَمةه   يَْومَ   يَأْتهي  فَإهن ه    اْلق ْرآنَ   اْقَرؤ  ،   َشفهيع ا  اْلقه َْصَحابههه ْهَراَوْينه   اْقَرء وا  أله  اْلبَقََرةَ،   الز 

ْمَراَن،   آله   َوس وَرةَ  َما  عه يَاَمةه   يَْومَ   تَأْتهيَانه   فَإهن ه  َما  اْلقه ،   َكأَن ه  َما  أَوْ   َغَماَمتَانه ،  َكأَن ه    َغيَايَتَانه

َما  أَوْ  نْ   فهْرقَانه   َكأَن ه  ،   َطْير    مه انه   َصَواف  َما،   َعنْ   ت َحاج   اْلبَقََرةه،   ةَ س ورَ   اْقَرء وا  أَْصَحابههه

يع َها َولَ  َحْسَرةٌ،  َوتَْرَكَها   بََرَكةٌ،  أَْخذََها فَإهن    )رواه مسلم(«اْلبََطلَة   تَْستَطه

 ثانيًا: منهج القرآن الكريم ف عمارة الكون 
 يستطيع ل  أمور لتوضيح –  وجل عز – للا أنزله  هداية كتاب الكريم  القرآن إن  

 األخالق   ومبادئ  والعبادات  اإليمان  جوهر  مثل  يعلمها  أن  وحده  اإلنسان  عقل

  األمور،  هذه  إلى  باإلضافة.  بعض  مع  بعضهم   الناس  تعامالت  تحكم   التي  والقوانين

  السماوات  من  فيه  بما   الكون  إلى  تتعرض  الكريم   القرآن  في  الكون  آيات  فإن

  تأتي   و،  آية  1000  من  أكثر   في  وظواهرها  وسكانها  المتعددة  وعناصرها   واألرض

  وعلمه  المحدودة  غير  –  وجل  عز   –  الخالق  بقدرة  الستشهاد  بهدف  اآليات  هذه

 أخرى،   تارة  يعيده  ثم   به  يخسف  أن  والقادر  الكون  هذا  خلق  الذي  تعالى  وحكمته

  ،  الكريمة  اآليات  من  كبيرة  مجموعة   نرى  الحكيم،   القران  آيات  في  نتأمل  حينو

  األرض،   اعمار  مهمة  وهي  الحياة،   هذه  في  لإلنسان  أساسية  مهمة  عن  تتحدث
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 سبحانه  للا   يقول ،  الكون  هذا  في   وتعالى  سبحانه  للا  أودعها  التي  الخيرات  واستثمار

  عرض   وعندما،  ﴾ 61  آية  هود،  –   فيها   واستعمركم   األرض   من   أنشأكم  هو﴿   وتعالى

  مهدد   أكبر  أن  إلى  –  ذلك  سياق  في  –  أشار  األولى  والنشأة   الخليقة  بدء  قصة  القرآن

  واإلفساد   الدماء  سفك  من  يأتي  إنما  الوليد  الكوكب  هذا  على  الطبيعية  الحياة   لستمرار

ْلَماَلئهَكةه  َربُّكَ  قَالَ  َوإهذْ : }وتعالى سبحانه يقول األرض؛  في لٌ  إهن هي له   اأْلَْرضه  فهي َجاعه

د    َمنْ   فهيَها  أَتَْجعَل    قَال وا  َخلهيفَة   َماءَ   َويَْسفهك    فهيَها  ي ْفسه   الذي   -  فاإلفساد  ؛ [30:  البقرة{ ]الد ه

 التي   المهددات  من  األول  البند  وهو  الحياة،   يتهدد  خطر   أكبر  –  اإلعمار  ضد  هو

  حذر   فقد  ثم   ومن  وخليفتها،   األرض  عن  الحوار  أثناء  الكرام   المالئكة  استشعرها

بُّ   لَ   َوَللا   }:  تعالى  قال   المدمرة؛   الماحقة  هذه  من  تحذير  أشد  تعالى  المولى  ي حه

ينَ  ده ْفسه بُّ  لَ  َوَللا   : }وقال ، [64: المائدة{ ]اْلم    َولَ : }وقال ، [205:  البقرة{ ]اْلفََسادَ  ي حه

ينَ  اأْلَْرضه  فهي تَْعثَْوا ده ْفسه د وا َولَ }  ، [ 60: البقرة{ ]م  َها بَْعدَ  اأْلَْرضه  فهي  ت ْفسه {  إهْصاَلحه

  العتداء  وحرم   تجريم   أيما  -  حق  بغير  –  ماءالد  إراقة  وجرم   ، [56:  األعراف]

 .  مالكيها على أو الخاصة الممتلكات على

  أبعاده   من  اإلعمار  يتناول  راقيا  فقها  يجده  اإلسالم   في  العمارة  فقه  في   والمتأمل  

  أنه  شك  ل  والذي  الكون  في  كائن  أهم   بإعمار  بدأ  فقد   المستويات؛   كل  وعلى  كلها

  اإلنسان  نفس  بإعمار  فاهتم   اإلنسان،  وهو  أل  كائنات  من  حوله   ما  في  مؤثر  أكبر

 النفس   في  والجهاد  التضحية  روح  وتعزيز  شيء  كل  قبل  إيمانه  وتزكية  أول، 

  اإلعمار   هذا   أن  وتعالى  سبحانه  أخبر  وقد   اإليثار،   عوالم   إلى  تسمو  حتى  اإلنسانية

  أََجعَْلت مْ : }تعالى  قال  األرض؛  في  للا   بيوت  من   بيت  أفضل  إعمار   حتى  يعدله   ل

قَايَةَ  ه   سه َماَرةَ   اْلَحاج  ده   َوعه ه   آَمنَ   َكَمنْ   اْلَحَرامه   اْلَمْسجه ره   َواْليَْومه   بهاّلل   َسبهيله   فهي   َوَجاَهدَ   اآْلخه
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ه  ونَ   لَ   َللا  ْندَ   يَْستَو  ه   عه   الذي   األساس  هو  للنفوس  المعنوي  فاإلعمار  ؛ [19:  التوبة{ ]َللا 

  إل   الظالل  وارفة  إنسانية  لحضارة  نؤسس  أن   يمكن  ول األرض  إعمار  عليه  ينبني

}تعالى  قال  فيها،   واإلنساني  الخلقي  الجانب  وتزكية  بإعمار وا  أََولَمْ :  ير   فهي  يَسه

وا  اأْلَْرضه  ينَ   َعاقهبَة    َكانَ   َكْيفَ   فَيَْنظ ر  نْ   ال ذه مْ   مه مْ   أََشد    َكان وا  قَْبلههه ْنه  ة    مه وا   ق و    َوأَثَار 

وَها  اأْلَْرضَ  ا  أَْكثَرَ   َوَعَمر  م  وَها   مه مْ   َعَمر  مْ   َوَجاَءتْه  س ل ه  مْ   َللا     َكانَ   فََما  بهاْلبَي هنَاته   ر  يَْظلهَمه    له

نْ  مْ  َكان وا َولَكه ونَ  أَْنف َسه   [ . 9: الروم { ]يَْظلهم 

 ****** 

ه   لله   الحمد   نَا   والمرسلين،   األنبياءه   خاتمه   على  والسالم    والصالة    العالمين،   رب   سيده

حمد    .أجمعين وصحبهه  آلهه  وعلى  ، ملسو هيلع هللا ىلص م 

 مظاهره   من   بعض   وذكر   ثالثًا: خطر هجر القرآن الكريم 

نايَةه   -وسلم   عليه  للا  صلى -  النبيُّ   أمرَ   لقد     فقال  ه جرانهه؛   من  وَحذ رَ   القرآنه   بهذا  بالعه

د   نَْفس    فَوالذي  الق ْرآَن،   هذا  تَعاَهد وا  : "والسالم   الصالة  عليه َحم  هه   م   تَفَلُّت ا   أَشدُّ   لَهو  بيَده

نَ   له،  ونسيانا   الصدره  من ضياعا   أشدُّ   يعني( تَفَلُّتا  ) )رواه مسلم(" ع ق لهها في اإلبهله  مه

 ..ع ق لهها في اإلبله  من تفلُّتا   أشدُّ  لهوَ  وتَقَرأه   وت جالهْسه   إليهه  وتَلتَفهتْ   بهه  تَعتَنه  لم  فإذا

فهعَ   القرآنَ   الناس    هجرَ   إذا  الزمان  آخره   في  أن    وسلم  عليه  للا  صلى  النبي  وبي نَ    ر 

  َوقَالَ : ) تبعا  ولنا  ابتداء    وسلم  عليه  للا  صلى   لنبيه  تعالى  للا  قال   عنهم  القرآن 

س ول   ي  إهن    َربه    يَا  الر  ا   اْلق ْرآنَ   َهذَا   ات َخذ وا  قَْومه ور    يمرُّ   بدأ   مهجورا ،  اتخذوه  (َمْهج 

هم  على ، اإلنترنت   على جلس ورب ما واليومان  اليوم   أحده   جلس  ربما أو ساعات 

 أصحابه  مع  يتحدث    جلس  ربما  أو  التلفاز،  يتابع    جلس  ربما  أو  الجرائَد،  يقرأ  

 . يومه من حظ    له فليس القرآن أما ساعات،
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  ل  أعجميةٌ   ألفاظٌ   وكأنه    اإلنسان،   يقرؤه    معانيهه   معرفةه   عدم  :  القرآن  هجران   ومن

:  -تعالى-  للا   قولَ   فيقرأ    بأوامرهه؛   العمله   عدم  :  القرآن  هجران  ومن ،  هي  ما   يدري

ْسنا    لهلن اسه   َوق ول واْ ) :  -تعالى-  للا  قول   ويقرأ    الكالم،  بأقبحه   يتكلم    ثم[  83:البقرة(]ح 

ك مْ  يَْغتَبْ  َول)  في  ي نفهقْ  فال( َوأَْنفهق وا)  الناس، يغتاب   ثم[ 12:الحجرات(]بَْعضا   بَْعض 

يك مْ   ت ْلق واْ   َولَ )  للا،   سبيله  هه   في لقي[  195:البقرة(]الت ْهل َكةه   إهلَى  بهأَْيده  التهل َكةه   إلى  بيده

  هجران   من  هذا  ذلك،   وغير  ومخدرات    ومسكرات    د خان    من  ي هلك ه   ما  ويَتعاطى

ل  : ) -وعال جل-  للا يقول  به  الستشفاءه   عدم  :  القرآن  هجران  ومن ،  القرآن نَ   َون نَزه    مه

فَاء  ه وَ   َما  اْلق ْرآنه  نهينَ   َوَرْحَمةٌ   شه ْؤمه   ه وَ   ق لْ : )وعال  جل  ويقول  ، [ 82:اإلسراء(]له ْلم 

ينَ  ل ذه فَاءٌ   ه د ى   آَمن وا  له   يرقي  - وسلم   عليه  للا  صلى-  نبينا  وكان  ،[44:فصلت(]َوشه

 بسورةه   بهلَدَغة    أصيبَ   رجال    الصحيحين  في  كما  الخدري  سعيد  أبو  ورقى  بالقرآن، 

 ، ئَ   عليه  ينف ث    فجعلَ   الفاتحةه بَ   وقد   بأس،  بهه   ليسَ   وقامَ   فَبَره ر ه رارا    ج    اليوم  إلى  مه

ها،   عن  الطبُّ   عجزَ   قد  بعض ها  أمراض    على  بالقرآن  الرقية     األطباءه   لدى  فثبتَ   عالجه

 .ش فهيَ  ورب ما حال ه   تَحس نَ  المريضَ  أن   -المسلمين غيرَ  أو المسلمينَ  سواء  -

  َوَمنْ : )فقال  َضنكا ،   َمعيشة    له    فإن    القرآن  عن  أعرضَ   من   أن    ربنا عز وجل  وبي ن

ي   َعنْ   أَْعَرضَ  ْكره يَشة    لَه    فَإهن    ذه ه  *    َضنك ا  َمعه يَاَمةه   يَْومَ   َونَْحش ر  - 124:طه(]أَْعَمى  اْلقه

ْكر  : "-عنه  للا  رضي-   عباس    ابن    قال[.  125   للا    تََكف لَ   القرآن    هو  هنا  -تعالى-  للاه   ذه

ل    أل    بالقرآنه   أخذَ   لمن  -تعالى- َرة،   في  يَشقى  ول  الدنيا  في  يَضه ا : )قرأ  ثم   اآلخه   فَإهم 

ن هي يَأْتهيَن ك مْ  لُّ  فاََل  ه َدايَ  ات بَعَ  فََمنه  ه د ى مه  [". 123:طه(]يَْشقَى َولَ  يَضه

ت ه    للاه   أهل    هم  الذينَ   القرآنه   أهله   من جميعا    يجعلَنا  أن  العظيمَ   العلي    للاَ   أسأل    وخاص 
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