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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

لحمد هلل القائل ) إن الذين يتلون كتاب هللا وأقاموا الصالة وأنفقوا مما رزقناهم سراً ا

وعالنية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور ( 
 هللا وحده ال شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله القائل "الماهر أشهد أن ال إله إال

 بالقرآن مع السفرة الكرام البررة" صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً 
 أتعبت نفسك فيما فيه خسران ***ا خادم الجسم كم تسعي لخدمته ي

 بالجسم إنسان فأنت بالروح ال ***أقبل على الروح واستكمل فضائلها 

 

باد هللا وأنتم تعيشون شههر القهرآن اتقهوا هللا واعلمهوا أن لكهل رسهول مهن الرسهل علهيهم ع

الصههالة والسههالم معجههزة ا خههت ال بهههذه المعجههزة مههن بههين الرسههل ليصههدقه قومههه ولههيعلن 
التوحيد فيهم بالبراهين فكان لموسى عليه السالم معجزة العصا يوم خهر  فهي قهوم بل هوا 

ر ذروتههه ومنتهههاه فأتههت عصههاه تلقهه  مهها صههنعوا فوقههع الحههق و ب ههل مهها كههانوا فههي السههح
 ب من الواحهد اححهد ب يعملون وبلغ قوم عيسي مبل اً عظيماً في ال ب فأتي إليهم عيسي

يبرأ احكمة واحبرص ويحيي الموتى بإذن هللا فوقع الحق و اندحر الباطهل و أمها رسهولنا 

فصهيحة فهي ل تهها مجيهدة فهي بيانهها خ يبهها أخ هب صلى هللا عليهه وسهلم فبعهي فهي أمهة 
الخ بههاو و شههاعرها أرقههى الشههعراو فههأتي إلههيهم صههلى هللا عليههه و سههلم بههالقرآن سههمعوه 

فدهشههوا مههن بيانههه و بهتههوا مههن بالغتههه و فصههاحته فمهها اسههت اعوا أن ينكههروا ذلههك رغههم 

يقهول والهال  جحودهم حتى يقول كبيرهم ]الوليد بن الم يهرة  و قهد سهمع القهرآن فهده  
والعزة إن له لحالوة و إن عليه ل الوة و إن أعاله لمثمر و إن أسفله لم دق و أنه يعلو و 

 ال يعلى عليه ،ال إله إال هللا 
 والحق عن أحكامه ال ي سأل ***لحق يعلو و احباطل تسفل ا

 فاهلل عز وجل ال يتبدل . ***إذا استحالت حالة و تبدلت  و

وليد  حتى رجع عن مقالته وكذب نفسه فيما قاله عن القرآن فقال مازال به قومه بـ]ال 
منتكساً إن هذا إال سحر يؤثر ويتولى هللا الرد عليه ويعنفه و يتهدده ) سأصليه سقر وما 

أدراك ما سقر ال تبقي وال تذر ( ويأتي الرسول صلى هللا عليه وسلم ل ي َرب  ي هذه احمة 
يأتيه الباطل من بين يديه و ال من خلفه ) تنزيل من حكيم على هذا الكتاب العظيم الذي ال 

حميد ( فتربت احمة و تهذبت وأصبح عابد احصنام قزما حماة البيت والركن اليماني 

 تربت على كتاب ما قرأه قارئ إال آجره هللا . 
مها تهدبره متههدبر إال وفقهه هللا . كتهاب َمههن حكهم بهه عههدل مهن أسهتمع إليههه اسهتفاد َمهن اتعهه  

بمواعظههه انتفههع . كتههاب مههن قههرأه علمههه هللا علههم احولههين و ااخههرين ، كتههاب مههن اسههتنار 

بنوره دخل الجنة و من تقفاه وجعلهه  خله  رههره قذفهه علهى وجههه فهي النهار كتهاب مهن 
تدبره أخر  النفاق و الشك و الريبة من قلبه هو شفاو لما في الصدور َمن التمس الهدايهة 

من التمس الهدى من غيره أضله هللا وأهانه هللا ) ومن يهن هللا فما  فيه هداه هللا و سدده و

م ( يقول شيخ اإلسالم ]ابن تيمية  رحمه هللا من اعتقد أنه سيهتدي بهدى غير  ْكر  ن م  له م 



هدى هللا فعليه لعنة هللا والمالئكة والناس أجمعين ويقول جل ذكره ) أفال يتدبرون القرآن 
والمعني ما بهم ال يتدبرون ما فيه مهن العظها  مها بههم ال يعيشهون  أم على قلوب أقفالها (

مع اايا  البينا  والجواب راَن على قلوبهم فأقفلت فهال تسهمع وأوصهد  فهال تنتفهع ولهو 

أنها تدبر  لفهمت كالم ربها فاهتد  بهدى باريهها ويقهول تعهالى ) أفهال يتهدبرون القهرآن 
ختالفا كثيرا ( واالخهتال  الكثيهر تجهده فهي الكتهب ولو كان من عند غير هللا لوجدوا فيه ا

غير كتاب هللا عز وجل أما كتابه ) فال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفهه تنزيهل مهن 

حكههيم حميههد ( مههن قههرأه بههارك هللا فههي عمههره و بههارك فههي ولههده و بههارك فههي مالههه و مههن 
ه و جعل معيشهته ضهنكا أعرض عنه محق هللا عمره و أزال هيبته و أفنى كابره وصاغر

و حشر يوم القيامة أعمى ولهذلك كهان عليهه الصهالة والسهالم ينهادي النهاس جميعهاً لقهراوة 

القرآن والتلذذ بتالوته و إال يهجروه فيقول صلى هللا عليه وسلم "اقرؤوا القرآن فإنه يأتي 
زلهه وعنهد مهن يوم القيامة شفيعاً حصحابه" يأتيك القرآن يوم القيامة فيشفع لك عنهد مهن أن

تكلم به في يوم ال بيع فيه وال خلة وال شفاعة فيدخلك الجنة بهإذن هللا تعهالي ويقهول صهلى 

هللا عليه وسلم "يؤتى بالقرآن وبأهله الذين كانوا يعملون به في الهدنيا تقدمهه سهورة البقهرة 
يهه وآل عمران تحجان عن صاحبهما يوم القيامة" متفق عليه . ويقهول النبهي صهلى هللا عل

وسلم "اقرؤوا الزهراوين؛ البقرة وآل عمران فأنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو 

كأنهما ف رقان من طير طوا  تحاجان عن أصحابهما" "أقرووا سهورة البقهرة فهإن أخهذها 
بركة وتركهها حسهرة وال يسهت يعها الب لهة" يعنهي السهحرة رواه ]مسهلم  . إن فهي سهورة 

من قرأها في ليلة لم يزل عليه مهن هللا حافظها وال يقربهه شهي ان حتهى  البقرة آية الكرسي

يصبح ، يقول ـ صلى هللا عليه وسلم ـ وهو يفاضل بين الناس : "خيركم مهن تعلهم القهرآن 
وعلمه" عالمة الصدق واإليمان كثرة قهراوة القهرآن وعالمهة القبهول تهدبر القهرآن ولهذلك 

يرفههع بهههذا الكتههاب أقوامههاً ويضههع بههه آخههرين" قههال يقههول صههلى هللا عليههه وسههلم : "إن هللا 

]عمر بن الخ اب  رضي هللا عنه ححد والته على >مكة< وقد تهرك >مكهة< ولقيهه فهي 
ال ريق : كي  تركت >مكة< وأتيتني قال : وليت عليها فالناً يا أمير المؤمنين قال و من 

ى على >مكة< مولى قهال هو ذا قال مولى لنا وعبد من عبيدنا قال ]عمر  ثكلتك أمك تول

يهها أميههر المههؤمنين إنههه حههاف  لكتههاب هللا عههالم بههالفرائ  فههدمعت عينهها عمههر وقههال صههدق 
رسول هللا "إن هللا ليرفع بههذا الكتهاب أقوامهاً ويضهع بهه آخهرين" يرفهع هللا بهه مهن اتبعهوه 

وتدبروه ويضع من أعرضهوا عنهه فلهم يقهرووه ولهم يتهدبروه ولهم يعملهوا بهه والعجيهب أن 
مع من بع  هذه احمة من يقول حخيه وهو يحاوره وهللا ما قرأ  القهرآن سهتة أشههر تس

ال إله إال هللا أي قلب يعي  وهو لم يمر بكتاب هللا ستة أشهر وهو يمر بالصح  اليوميهة 

والمجال  والقيل و القال والخزعبال  وآراو الماجنين والماجنا  ) أال يظن أولئهك أنههم 
يههوم يقههوم النههاس لههرب العههالمين ( يقههول هللا عههز وجههل علههى لسههان مبعوثههون ليههوم عظههيم 

رسههوله ـ صههلى هللا عليههه وسههلم ـ) وقههال الرسههول يهها رب إن قههومي اتخههذوا هههذا القههرآن 

مهجورا ( يقول ]ابن عباس  ـ رضى هللا عنه وأرضاه ـ َمن لن يختم القرآن في شهر فقد 
ههن النههاس ْب ، م  َمههن يهجههر العمههل بههه و تلههك وهللا هههي  هجههره ، و َهْجههر  القههرآن علههى أَْدر 

ال امهة و مههنهم مههن يهجهر تالوتههه فيقههدم صهح  البشههر و مؤلفهها  البشهر علههى كههالم رب 



البشر يسهر على المذكرا  يعللها ويلخا فوائدها وليس بها فوائد لكن كتاب هللا يشهكوه 
واهيهه ، قرآننها إلى هللا كتاب هللا يشهكونا ، هجرنهاه وأهملنهاه وضهيعناه وخالفنها أوامهره و ن

سار يشكو ما قرأناه ، عمٌي عن الذكر واايا  تنهدبنا لهو كلهم الهذكر جلمهودا ححيهاه يقهول 

صلى هللا عليه وسلم يستثير الهمم لت لب احجر والثواب مهن عنهد باريهها يقهول صهلى هللا 
عليه وسلم : "اتلوا القرآن فإن هللا يأجركم على تالوته كل حهر  بحسهنة والحسهنة بعشهر 

أمثالها أما إني ال أقول أل  الم ميم حر  ولكن أل  حر  والم حر  وميم حر " فع دل 

يا عبد هللا واقرأ واحتسب احجر عند هللا فإنك تأتي يهوم القيامهة وقهد نصهب لهك فهي الجنهة 
سههلما بههدرجا  يقههول هللا لههك بههال ترجمههان اقههرأ وارتههق ورتههل فههإن منزلتههك عنههد آخههر آيههة 

في القرآن كثيرا رقى حتى يصبح كالكوكب الدري في سماو الجنهة تقرؤها فمن كان يقرأ 

ثم هم على منازل هم درجا  عند هللا وهللا بصيٌر بما يعملون ، عباد هللا من حفه  القهرآن 
فقد استدر  النبوة بين جنبيه غير أنه ال يوحي إليه ، ال حسهد فهي الهدنيا وال فهي مناصهبها 

ة القرآن آناو الليل وأطرا  النههار ، بيهت ال يقهرأ فيهه وال في أموالها ال حسد إال في تالو

القرآن عششت فيه الهموم و ال موم والنفاق بيهت سهكنته المعاصهي و وهللا ال يخرجهها إال 
القرآن وليس كل المؤمنين يجب عليهم قراوة كل القرآن كهامالً فمهنهم مهن ال يقهرأ القهرآن 

 فواجب مثل هؤالو الذين فهاتتهم القهراوة وهو تقي عابد بار صالح خير حنه ال يقرأ أصالً 

أن يردد ما تيسر من سهور يحفظونهها وأن يسهبحوا هللا ويحمهدوا هللا و يهللهوا و يكبهروا و 
يصلوا على رسول هللا ويتعلموا القرآن و إن شق عليهم فإن لهم أجهرين عنهد هللا ، كهان ـ 

عليهه القهرآن ، لهم يكهن عنهد صلى هللا عليه وسلم ـ يعي  مع القرآن بل كتابهه الهذي تربهي 

الصحابة مؤلفا  وال صح  وال مجال  ، معهم القرآن معلق في طر  البيت و السي  
معلق في ال ر  احخر ههم يمشهون علهى احرض وكهل واحهد مهنهم قهرآن ، فتحهوا الهدنيا 

بآيا  هللا البينا  وهذه معجزة رسولنا ـ صلى هللا عليه وسهلم ـ أن يهأتي بكتهاب فيتهوار  

 العلماو مجلدا  ومجلدا  تمأل البيو  والمكتبا  في كل الدهور والعصور . منه
م   ***تى النبيون باايا  فانصرمت  أ ْنَصر   وجئتنا بعظيٍم غير م 

د د   تْق  والق دَم    ***آياته كلما طال المدى ج  ي ن ه نل جالل  الع   يَز 

 
لم تقرووه من يتدبره إن لم تتدبروه يا أمة القرآن ويا حفظة كتاب هللا من يقرأ القرآن إن ف

من يعمل به إن لم تعملوا به أما سمعتم أساطين الكفر في كل مكان بدأوا اان في الدخول 
في دين هللا ررافا  ووحدانا بعد أن قال القرآن فيهم ) سنريهم آياتنا في اافاق وفى 

 دين . الموازين ع لتأنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ( في وقت يخر  منه أبناو هذا ال

 وغدا القرد ليثا وأفلتت ال نم .
 

عباد هللا ، ـ صلى هللا عليه وسلم ـ قد كان يحب سماع القهرآن كيه  ال وههو كهالم هللا عهز 

وجهل ولهذلك يقهول لهـ]ابن مسهعود  كمها فهي الصهحيحين : " يها عبهد هللا اقهرأ علهى  القهرآن 
وسهلم ويقهول كيه  أقهرأ القهرآن عليهك فيخجل عبد هللا ويستحي من شيخه صلى هللا عليهه 

وعليك أنزل ، قال : اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري قهال : فانهدفعت أقهرأ فهي سهورة 



النساو فلما بل ت قول هللا ) فكي  إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤالو شههيدا 
" تهأثر مهن كهالم ( قال حسبك حسبك ، فنظر  فإذا عيناه ـ صلى هللا عليه وسلم ـ تهذرفان

هللا الذي يقود النفوس إلى باريها وتذكر ذاك اليوم الذي يكون فيه شههيدا علهى العهالمين و 

ها هو صلى هللا عليه وسلم يخر  بعد ما أرلم الليهل يمهر ببيهو  احنصهار يسهتمع لحهالهم 
فهههي الليهههل يهههوم كانهههت بيهههوتهم حيهههة بكتهههاب هللا ، يهههوم مههها ماتهههت باحغهههاني والتمثيليههها  

مسلسال  واحفالم ، يوم كان ليلهم تعبداً هم فيه سجداً يمر ببيت ]أبي موسى  فينصت وال

حبي موسى وهو يقرأ القرآن فلما جاو اليوم الثاني" قال يا أبا موسهى لهو رأيتنهي البارحهة 
و أنا أسهتمع لهك لقهد أوتيهت مزمهارا مهن مزاميهر آل داود فيقهول يها رسهول هللا أإنهك كنهت 

، قال إي والذي نفسي بيده . وفى بع  الروايها  أنهه اسهتمع ـ صهلى  تستمع لي البارحة

هللا عليه وسلم ـ له من صالة العشاو حتى صالة الفجهر يقهول ]أبهو موسهى  يها رسهول هللا 
والذي نفسي بيدي لو أعلم أنك تستمع لي لََحبلْرت ههَ لهك تَْحب ي هراً أي جودتهه وحسهنته تحسهيناً 

ليه وسلم يعي  مع القرآن وللقرآن ، و كي  كان صهحابته فانظروا كي  كان صلى هللا ع

رضوان هللا عليهم ها هو ]عثمان  ـ رضى هللا عنه ـ كان ينشر المصح  من بعد الفجهر 
إلى صالة الظهر يقرأ ودموعه تنهمر على كتاب هللا فيقول له الناس لو خففت عن نفسهك 

 .قال أما وهللا لو طهر  قلوبنا ما شبعنا من القرآن 

والذي نالحظه يا عباد هللا في أنفسنا وإخواننا المسلمين عامة هو قلة االهتمهام بكتهاب هللا  
واإلعراض عن كتاب هللا واالست ناو بكتب البشهر و الصهدود واإلعهراض إال ممهن رحهم 

هللا و قلة التجويد حتى في بع  أئمة المساجد و قلة الحف  والتدبر  وكثرة المشاغل حتى 

و إذا كله  م ال تجهدوا إال القليهل النهادر ممهن يحفه  القهرآن أو يحفه  بعضهه بين طلبة العل
أحدنا بحف  شيئاً من القرآن استصعب ذلك حتى كأن جبال الدنيا على كاهله و معنى ذلهك 

هزيمة اإلسالم و المسلمين وذهاب اإليمان  فوهللا ال نصر و ال تمكهين و ال عهزة إال بههذا 

 .القرآن و هللا متى تركناه و نسيناه ابتلينا بكل خزيٍ وفضيحٍة في الدنيا وااخرة 
 

أحد أعداو اإلسالم من لهي بمهن يخهر  القهرآن مهن صهدور أبنهاو اإلسهالم فيهرد أحهد  يقول

احشههقياو ويقههول نههأتي إلههى المصههح  فنمزقههه قههال ال ال ينفههع نريههد أن نمزقههه مههن قلههوبهم 
 .وقلوب أبنائهم 

و يقول عهدو أخهر لالسهالم ثهال  مها دامهت عنهد المسهلمين فلهن تسهت يعوا إخهراجهم مهن  
صههدورهم والمنبههر يههوم الجمعههة والكعبههة التههي يرتادههها الماليههين مههن  ديههنهم ؛ القههرآن فههي

المسلمين فإذا قضي على هذه قضي على اإلسالم والمسلمين و لذلك جهاو أعهداو اإلسهالم 

يهودٌ وأذنابهم من شيعة و باطنيين ورافضة جاووا إلى القرآن فهونوا مهن شهأنه ، و قهالوا 
م ال يحفظون من كتاب هللا إال القليل وعالمهم أقصد إنه مختلق ، بل ا دلع وا نقصه فعلماؤه

عالم الرافضة ال يعر  قراوة القرآن ) يريدون لي فئوا نور هللا بهأفواههم وهللا مهتم نهوره 

ولو كره الكافرون ( وأتوا إلى منبهر الجمعهة فهأرادوا تع يلهه ليتحهول إلهى مناقشهة قضهايا 
 افرين إال في ضالل ( تافهة ال تمت إلى اإليمان بصلة ) وما كيد الك



فيهها أيتههها احمههة المسههلمة يهها مههن أخرجههها هللا مههن الظلمهها  إلههى النههور أقبلههوا علههى بيههوتكم 
وقلهوبكم وأبنهائكم أقبلهوا عليههها بت هذيتها بكتهاب هللا ، استرشههدوه يرشهدكم ، تهدبروه يعيههنكم 

ومها تهأخر يحيهي  بإذن هللا ، استهدوه يهدكم من أنزله ، ي فر هللا لكم ذنهوبكم مها تقهدم منهها

بيوتكم على اإليمان يردكم إليه رداً جميالً ، هذا شهر القرآن ههذا شههر الهتالوة ههذا شههر 
مضاعفة احجور إقرأوا فيه القرآن فإن هللا يأجركم علهى تهدبره وتالوتهه والنظهر فيهه مهأل 

بهرا هللا بيوتكم رحمة وبركة وهداية ونورا وقلوبكم ومأل صدوركم إيمانها ويقينها وخيهرا و

عاشروا القرآن جالسوا القرآن ليعظم في قلوبكم القرآن اللهم أعنا علهى تهالوة كتابهك آنهاو 
الليل وأطرا  النهار اللهم اجعلنا ممن يقرأوه فيقودهم إلى جنهان النعهيم اللههم و تقبهل منها 

رمضان صيامه وقيامه وتالوته وصدقته وكل عمل صالح فيه إنهك علهى كهل شهيو قهدير 

 ن وأست فر هللا فاست فروه إنه هو ال فور الرحيم .أقول ما تسمعو
 

 الخ بة الثانية

 
الحمد هلل رب العالمين وأشهد أن ال إلله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن محمهداً عبهده 

ورسوله صلى هللا عليه وصحبه والتابعين له بإحسان وسلما تسليماً كبيراً أما بعد عباد هللا 

لقرآن و أنتم أمة القرآن وحملة القرآن ينب هي أن ت ْعَرفهوا بلهيلكم ، شهر رمضان هو شهر ا
إذ النهههاس ينهههامون وبنههههاركم إذ النهههاس يكهههدون و يلههههون و يلعبهههون وببكهههائكم إذ النهههاس 

يضحكون وبورعكم إذ الناس يخل ون وبتواضعكم إذ الناس يختالون وبصمتكم إذ النهاس 

 احد منكم يخاطب نفسه ويقول :يخوضون وبحزنكم إذ الناس يفرحون لسان حال الو
ي وَ  ك  يا نَْفس  أاَلَ تَيَقلظ   للنفع قبل أن تذل قدمي  ***ْيح 

 فاستدركي ما قد بقي واغتنمي  ***مضى الزمان في ثواٍن وهوى 

ة القرآن ، لتالوة القرآن آداب نق  عندها وقفا  قصيرة عل هللا أن ينفع بها و أ   أولها مل

 و أو سمعة كبه هللا على وجه في النار.أن من قرأ ريا بل جماعها

في الصحيح أنه صلي هللا عليه وسهلم قهال "يهؤتي بحامهل القهرآن ريهاو فيقهول هللا لهه مهاذا 

عملت قال تعلمت فيك القرآن وعلمتهه قهال كهذبت وإنمها تعلمهت ليقهال عهالم وقهرأ  ليقهال 
فهال إلهه إال هللا ال ي ْقهَرأ قارئ فقد قيل ثم ي أَْمر  به فيسحب على وجهه حتى يلقي فهي النهار" 

القههرآن إال لوجههه هللا فههأخلا النيههة فههي قراوتههه تههؤجر وتثههاب وتكههون مههع السههفرة الكههرام 
البررة و يشفع لكم يوم القيامة فيقول للعبد يا رب أي منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفع 

الم هللا عهز وجهل فيه القرآن ومن آداب التالوة أن يقرأ على طهارة حن ذلك من تعظيم كه

فههإذا تت هههر العبههد فليرتههل وليتههدبر القههرآن وال يقههرأه فههي أمههاكن مسههتقذرة أو فههي جمههع ال 
ينصهت فيهه لهه حن قراوتهه فهي مثهل ذلهك إهانههة لهه والقهرآن منهزه عهن ذلهك حنهه كههالم هللا 

 وليستعذ القارئ باهلل من الشي ان الرجيم عند القراوة فهإذا قهرأ  القهرآن فاسهتعذ بهاهلل مهن

الشي ان الرجيم ولتحضر قلبك عند تالوة القرآن ولهتعلم أن الهذي أنهزل القهرآن ههو الهذي 
خلق احنس والجان فامتثل أمره واجتنب نهيه و ال ترفع صوتك إن كان حولك من يصلي 

أو يتلو فتشوش عليهم و هذا ما يقع فيه البع  و هو مهن عالمهة الجههل و عهدم الفقهه فهي 



فيرفع صوته ليشوش على المصلي فهي صهالته وعلهى التهالي فهي  الدين يأتي أحدهم ليقرأ
تالوتههه وعلههى الههذاكر فههي ذكههره وكههأن لههيس فههي المسههجد سههواه ، أاَلَ إن كههان بجانبههك مههن 

يسههتمع منههك فههال بههأس أن تسههمعه وإن كههان بجانبههك مصههلي فإيههاك أن ترفههع صههوتك حاَلل 

ْش عليههه واسههمع للمصهه فى ـ صههلى هللا عليههه وسههلم ـ يهه وم يخههر  علههى النههاس وهههم ت َشههو  
يصههلون ويجهههرون بههالقراوة فيقههول "كلكههم ينههادي ربههه فههال يجهههر بعضههكم علههى بعهه  ال 

يؤذي بعضكم بعضا" أو كما قال ـ صهلى هللا عليهه وسهلم ـ و اسهمع إلهى ]اإلمهام مالهك  ـ 

ب  ْْ عليه رحمة هللا ـ يوم يقول أرى في من يرفع صوته ويشوش على المصلين أن ي ْضَر
من المسجد ومن آداب التالوة أن يكون للعبهد المسهلم حهزب مهن القهرآن فهأكثر ال وي ْخَر  

يَْفت ْر عنه يومياً لو ت ير كهل شهيو فهي الكهون مها ت يهر عهن حزبهه فههو عالمهة اإليمهان أال 

فليكن لكل واحد منا في كل يوم حزب ال يتركه أبداً لتعظم الصلة بهالقرآن و لهرب القهرآن 
ن  آدابه أن ي عَللم النهاس مها تعلمنهاه منهه و حظنها مهن تعليمهه احجهر و و اإلنس و الجان و م 

المثوبههة و نبههدأ بتعلههيم أبنائنهها وبناتنهها و إخواننهها و أمهاتنهها و آبائنهها فهههم رعايانهها نحههن عههنهم 

مسئولون وأمام هللا محاسبون "و ما من راع استرعاه هللا رعية فبها  غاشهاً لههم إال حهرم 
و من أعظم ال  ل أال تعلم من اسهترعاك هللا عليهه القهرآن ويها مهن هللا عليه رائحة الجنة" 

حمههل القههرآن إيههاك إيههاك أن تخههال  أمههره فههإن رسههول هللا ـ صههلى هللا عليههه وسههلم ـ يقههول 

فاسهمع "ي َمثلهل  القههرآن يهوم القيامهة رجههال فيهؤتى بالرجهل قههد حملهه فخهال  أمههره في َمثلهل لههه 
ههم  القههرآن ف ْلتَههه إيههاي فبههئس الحامههل تعههدى َخْصههما و مههن ال ي خاص  يقههول القههرآن يهها رب َحمل

َج    حدودي وضيع فرائضي وركب معصيتي وترك طهاعتي فمها يهزال يخله  عليهه بهالح 

حتى يقال شأنك به فيأخذه بيده فما يرسله حتى يكبه على وجهه فهي النهار" نعهوذ بهاهلل مهن 
ن و اتلهوه فهي كهل حهين وآن فههو النار يا أمة القرآن في شهر القرآن قفوا عند أحكام القرآ

شافع مشفع َمن جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خل  رهره ساقه إلى النهار و بهئس 

القرار أال يا أمة القرآن و إن مما دعاكم لهه القهرآن أن تنفقهوا فهي سهبيل هللا ممها رزقكهم و 
ل ـ صلي هللا عليه جعلكم مستخلفين فيه و أنتم في شهر اإلنفاق و في شهر الصدقة و قد قا

وسلم ـ "أفضل الصدقة صدقة في رمضان" فيا أخي الصائم للصهدقة فهي رمضهان مزيهة 

وخصوصية ليست في غيره فبادر إليها فلعلك ال تدرك رمضاناً آخر . أطعم ال عام لتكن 
ممن امتدحهم القرآن ) وي عمون ال عام على حبه مسهكيناً ويتيمهاً وأسهيراً ( و اسهمع إلهى 

ـ صلى هللا عليهه وسهلم ـ يهوم يقهول "أيمها عبهد مهؤمن أطعهم مؤمنها علهى جهوع المص فى 
أطعمه هللا من ثمار الجنة ومن سقى مؤمنا على رمئ سقاه هللا من الرحيق المختهوم" فهال 

إله إال هللا ما أعظم احجر وما أيسر العمل على من يسره هللا عليه ويقهول صهلى هللا عليهه 

يكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فال يهرى وسلم "ما منكم من أحد إال س
إال ما قدم وينظر أشمل منه فال يرى إال ما قدم وينظر أمامه فال يرى إال النار فاتقوا النار 

و لو بشق تمرة فاتقوا النار و لو بشق تمرة" ويقول ـ صهلى هللا عليهه وسهلم ـ "مهن ف هر 

أجههره شههيو و مههن سههقى صههائماً سههقاه هللا مههن صههائماً كههان لههه مثههل أجههره ال يههنقا مههن 
حوضي شربة ال يظمأ من بعدها حتهى يهدخل الجنهة" ال إلهه إال هللا هبهت ريهاح الجنهة فهي 

رمضان فاغتنموها يا عباد هللا أال ال يخهر  أحهد مهن بيهت هللا ههذا إالل و قهد فَ لهَر فهي أقهل 



اال  والجهزاو مهن أكهرم القليل عشرة من الصهيام أو أقهل أو أكثهر وكهل صهائم بعشهرة ريه
احكرمين توضع هذه في صهناديق موجهودة علهى يمينهك و يسهارك وأنهت خهار  مهن ههذا 

المسههجد و سههتقوم الهيئههة بجمعههها وإرسههالها فههوراً فبههادر أيههها الصههائم إلههى ال نيمههة البههاردة 

ضيوفك اليوم عشرة صائمين أو أقل أو أكثر و احجر من أكرم احكرمين لك مثل أجرهم 
 ا من أجرهم شيئا و كل على قدر است اعته ال ينق

  أع اك فابذل من ع اياه *** فالمال عارية والعمر رحالهللا

يا أهل الخير في هذا المسجد وكلكم أهل خير أطفال أيتام توجد استماراتهم في مكاتب و

 الهيئة هنا كفالة الواحد منهم في العام أل  ومائتا لاير ينتظرون من يكفلهم بادروا إلى
كفالتهم ولكم الجنة من أكرم احكرمين والضمين رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ القائل 

"أنا و كافل اليتيم كهاتين في الجنة" أال ال يأتين أحدكم يوم القيامة وخصمه أحد هؤالو 

ضت عليهم في يوم كذا في مسجد كذا فتركوني فخذ لي بحقي منهم عباد  يقول يا رب ع ر 
كل يوم جمعة في رمضان سيكون  و القرآن و تصدقوا قبل أال تتصدقوا ، هللا أقرووا

لفقراو المسلمين معكم لقاو ، لقاو ضيافة و الجزاو من أكرم احكرمين فاحتسبوا احجر و 

الثواب ممن يرزق ال ير ت دو خماصا و تعود ب انا أطعمكم هللا من ثمار الجنة وسقاكم 
موا على نبيكم محمد فقد أمرتم بالصالة عليه ) إن هللا من الرحيق المختوم أال وصلوا وسل

ومالئكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً ( اللهم صل 

وسلم على عبدك و رسولك محمد و على آله وصحبه و التابعين لهم بإحسان إلى يوم 
اصتك اللهم َشف  ع فينا القرآن اللهم الدين اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك و خ

ارفعنا بالقرآن اللهم أحينا على اإلسالم و اإليمان و القرآن و توفنا على اإلسالم واإليمان 

و القرآن اللهم اجعلنا ممن يأخذ بيده القرآن إلى رضوانك والجنة ونعوذ بك أن يكون 
يقيم حدوده ويعمل بأوامره  القرآن خصماً علينا يوم الوقو  بين يديك اللهم اجعلنا ممن

ويتلوه على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا لكتابك من التالين ولك به من العاملين و 

إلى لذيذ خ ابه مستمعين وبما فيه من الحكم معتبرين اللهم انفعنا بما فرجت به من 
عند المما   اايا  وكفر عنا به السيئا  وارفع لنا به الدرجا  وهون علينا به السكرا 

اللهم و أوجب لنا به الشر  و المزيد و ألحقنا بكل بر سعيد و وفقنا جميعاً للعمل الصالح 

الرشيد اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماٍض فينا حكمك عدل فينا 
قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا 

خلقك أو استأثر  به في علم ال يب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا و نور  من

صدورنا وجالو أحزاننا و ذهاب غمومنا و همومنا. و ساب قَنَا ودليلنا إليك و إلى جنانك 
نلا به الظلل و ادفع  به عنا المقن و اجعلنا به عند  جنا  النعيم اللهم ألبسنا به الحلل و أَْسك 

زاو من الفائزين و عند النعماو من الشاكرين وعند البالو من الصابرين و ال تجعلنا الج

ممن استهوته الشياطين فش لته بالدنيا عن الدين فأصبح من الخاسرين وفى ااخرة من 
النادمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم و اجعلنا من المنفقين المبت ين جنة عدن 

منا صيامنا و قيامنا و سائر عملنا اللهم ال تصر  هذا الجمع إال بحورها العين اللهم تقبل 

دل هذا الجمع  بذنب م فور و عيب مستور و عمل مقبول و تجارة لن تبور اللهم ال تر 



خائبين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم و تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اذكروا 
 م و لذكر هللا أكبر و هللا يعلم بما تصنعون . هللا يذكركم و اشكروه على نعمه يزدك

 


