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  خطبة اجلمعة املذاعة واملوزعة
  م2022/  4 / 15املوافق  - هـ 1443 رمضانمن  14بتاريخ 

  ةُ دَ الِ اخلَْ  ةُ زَ جِ عْ مُ الْ 
ـــــِدِه ِلَيُكـــــوَن ِلْلعَـــــُفْرقَـــــاَن عَ ي نـَـــــزََّل الْ ذِ  الـَّــــُد َِِّ ْمـــــاحلَْ  ، يًراَني نَـــــذِ مِ الَ لَـــــى َعْب

يــَز يـَْهــِدي ابَــُه الَعزِ ، أَنْـــَزَل ِكتَ هُ يَك لَ رِ  شَ َدُه َال حْ  ُهللا وَ الَّ َه إِ لَ  إِ الَّ  نُد أَ هَ شْ أَ وَ 
َوُم، وَ  ِهَي أَ ِللَِّيت  ُر الْ قـْ َأْجــًرا   مْ نَّ هلَُ اِت أَ وَن الصَّاحلَِ يَن يـَْعَملُ ذِ َني الَّ نِ مِ ؤْ مُ يـَُبشِّ
َُْتوا نُّ َعَلى أَ ْنُس َواجلِْ َلِو اْجَتَمَعِت اإلِ فَـ  َجَعَلُه ُمْعِجًزا، وَ َكِبريًا  ِمبِْثِلِه َال ْن 

ُد ِهللا ْبــا عَ دً مَّــنَّ حمَُ ُد أَ هَ ْشــأَ ا، وَ ريً لِــبَـْعٍض َظِهــ مْ اَن بـَْعُضــهُ َلْو كَ ْثِلِه وَ َُْتوَن مبِِ 
ً وَ بـََعثَــــُه رَبُّــــُه َهــــ ،وُلهُ ُســــرَ وَ  ِِ َىل اِعيــــًا إِ دَ ا، وَ ريً َبِشــــاِد  ،ريًااجاً ُمنِــــْذنـِـــِه َوِســــرَ  ِهللا 

ِ  ينَ ذِ اِبِه الَّــْصــحَ أَ َعَلى آِلِه وَ وَ  ،مَ َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَسلَّ  لَــى آِن عَ رْ ُقــلْ َعِملُــوا 
  ا.اْنَشَرُحوا بِِه ُصُدورً ِعْلٍم، وَ 

ُســْبَحانَُه  ْقــَوى هللاِ تَـ نـَْفِســي بِ وَ  -وَن نُ مِ ؤْ مُ ا الْ يـُّهَ أَ  - مْ يكُ ُأوصِ فَ  :َأمَّا بـَْعدُ 
َعـــــــاَىل   يعـــــــًا َوَال ْبـــــــِل ِهللا مجَِ تـَْعَتِصـــــــُموا ِحبَ  نْ أَ ْن تـَتـَُّقـــــــوا، وَ  أَ َفـــــــْوَز ِيف نَّ الْ إِ ؛ فـَــــــَوتـَ

ـــَر اهلــَـْدِي َهـــْدُي اُب ِهللا، وَ َتـــيِث كِ دِ ْصـــَدَق اْحلَـــنَّ أَ اْعَلُمـــوا أَ وَ  تـَتَـَفرَّقـُــوا، َخيـْ
  .وِل ِهللا سُ رَ 

ـــرِ َلَقـــْد أَ  : الــــُمْسِلُمونَ  ةُ وَ ْخـــاإلِ أَيـَُّهـــا  يَن، ُمْنـــِذرِ يَن وَ ْرَســـَل ُهللا الرُُّســـَل ُمَبشِّ
ِ أَ َوأَنـْــــَزَل َمَعُهــــُم الُكتُــــَب، وَ  ، مْ لَــــى ِصــــْدِقهِ  تَــــُدلُّ عَ اِت الَّــــِيت ُمْعِجــــزَ لْ يَّــــَدُهْم 
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، مْ ارِِكهِ َمــدَ وَ  مْ  ُعُقوهلِِ َني ِيف اِوتِ اُس ُمتَـفَ اَن النَّ ـمَّا كَ لَ . وَ مْ انَِتهِ مَ تـُبَـْرِهُن َعَلى أَ وَ 
ِِ َني ِيف َوُخمَْتِلِفـــــ َقـــــائِِعِهمْ طََبـــــوَ  مْ  بِيئَـــــا  -اءِ نِْبَيـــــآتَـــــى هللاُ ُكـــــلَّ نـَــــِيبٍّ ِمـــــَن األَ  دْ ؛ فـَ
ْوَمــــهُ ُم ـ ُمْعِجــــَزًة تـُنَ ُة َوالسَّــــَال ُم الصَّــــَال علَــــْيهِ  ــــْحُر مَّــــا َكــــلَ ، فَـ اِســــُب قـَ اَن السِّ

ْوِم ُموَسى اِشيًا ِيف فَ  اَىل ُموَســى َعــيَّــَد ُهللا تَـ أَ  -ُم السَّــَال ُة وَ ِه الصََّال يْ لَ عَ  - قـَ
َ تَـَلقََّفْت مَ ا فَـ ْلَعصَ ِ   َســَحُروا ُم الَّــِيت ِعِصــيِّهِ وَ  مْ اهلِِ  ِحبَــِطــٍل ِيف ا َصنَـُعوا ِمــْن 
ُغِلبُــوا ُهَنالِــَك  *فـََوقَــَع اْحلَــقُّ َوَبطَــَل َمــا َكــانُوا يـَْعَملُــوَن ْعُنيَ النَّاِس ا أَ َِ  فـَ

َقاُلوا آَمنَّا ِبَربِّ اْلَعاَلِمَني  * َوأُْلِقَي السََّحَرُة َساِجِدينَ  *َوانـَْقَلُبوا َصاِغرِيَن 
  .]122ـ118:األعراف[  َربِّ ُموَسى َوَهاُرونَ  *

ُم ـ َقْد َال السَّ ُة وَ َال ِه الصَّ يْ لَ ِعيَسى ـ عَ  يهِ ي يَِعيُش فِ ذِ اَن الزََّمُن الَّ ِحَني كَ وَ 
ـــبُّ وَ  فِ َال َعـــ َ يـــِه قـَْومُـــهُ بـَـــرََع فِ يـــِه الطِّ ا ُمْعِجـــَزًة ِمـــْن ِجـــْنِس َمـــاَىل َعـــُه ُهللا تَـ ؛ آ

ْوُمـــُه؛ فَ تـََفـــوََّق فِ  ـــَرَص وَ َكـــيـــِه قـَ ي ذِ ْكَمـــَه الَّـــاْألَ اَن ُحيِْيـــي املــَـْوَتى؛ ويـُـــْربُِئ اَألبـْ
ئَ ْعَمى، وَخيُْلُق هلَُ يُوَلُد أَ  ُفُخ فِ ِة الطَّْريِ فـَيَـ ْم ِمَن الطِِّني َكَهيـْ رً نـْ  ايِه فـََيُكوُن طَيـْ

 ِيت اِهَرِة الَّـــاِت البـَــِذِه الــــُمْعِجزَ  َوْجـــِه َهـــِمـــْن بـُــدٍّ ِيف  مْ َهلــُـ لـَــْم َيُكـــنْ ْذِن ِهللا، فَـ ِِ 
ِِ اقـَــــاقـَــــْت طَ فَ  ـــُدرَ وَ  مْ ا ِِ قُــ َجـــــلَّ. ا ِمـــــْن ِعْنـــــِد ِهللا َعـــــزَّ وَ نـََّهـــــْذَعنـُــــوا أَ ْن أَ  أَ الَّ إِ  مْ ا
َ اَن الْ ـمَّـا كَ لَ وَ  ابَــِة؛ طَ اخلَْ وَ  البَـيَــانِ  انَ فـُْرَســَغِة، وَ اَحِة َوالَبَال َب الَفصَ َعَرُب َأْر

قَــْد وا، وَ زُ ْجنَــأَ يــِه وَ ا تـََفوَّقُـــوا فِ ِمْن ِجْنِس مَ  ٍد مَّ ا حمَُ يِّنَ بِ َجـَعَل ُهللا ُمْعِجَزَة نَ 
َْتُــــــــوا مبِِ ـنَّ أَ اْجلـِـــــــَحتَـــــــدَّى ُهللا اِإلنْــــــــَس وَ  َعَجــــــــُزوا؛ْن  ـــِه فـَ   :اَىل عَــــــــاَل ُهللا تَـ قَــــــــ  ْثِلــــ
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 َْتـُـــوا ِمبِثْـــِل َهــــَذا اْلُقــــْرآِن َال قُـــْل لَــــِئِن اْجَتَمعَـــِت نْــــُس َواْجلِــــنُّ َعلَـــى َأْن  اْإلِ
  .]88اإلسراء:[ َُْتوَن ِمبِْثِلِه َوَلْو َكاَن بـَْعُضُهْم لِبَـْعٍض َظِهريًا

اٍت لنَّــاِس َوبـَيِّنَــيــَز ُهــًدى لِ َعزِ ابَــُه الْ َزَل ِكتَ نـْــَجــلَّ ـ أَ إنَّ َهللا ـ َعــزَّ وَ  :اَد هللاِ ِعبَــ
ــَزَلُه ُســــالُفْرقَــــاهلـُـــَدى وَ  ِمــــنَ  َهَج َحيَــــانَُه بِ حَ بْ اِن، أَنـْــ يَعٍة، ُأسَّ َشــــرِ اٍة، وَ ِعْلِمــــِه: مَــــنـْ

ـُمْرَسِلَني امتَِ الْــَعَلى خَ ِت وَ اَال اِمتَِة الرِّسَ اَمتَ الُكُتِب خلَِ َعَلُه خَ جَ ُدْسُتوَر أُمٍَّة، وَ وَ 
 َاَد زَ ا، وَ ِقَهــا َوَأْخَال اِدئَِهــبَ مَ اُألوَىل وَ ائِِع وِم الشَّــرَ ا ِمــْن ُعلُــريً َقْد َحَوى َكثِــ، و

هَ  َ ا حىتَّ صَ َعَليـْ هَ ا وَ ِسخاً هلََ اَر    ا.ُمَهْيِمناً َعَليـْ
َلنَ يِه نـََبُأ مَ فِ  َ َخبَـُر مَ ا، وَ ا قـَبـْ نَـ ُحْكُم َمــ، وَ ا بـَْعَد ْيَس نَــا، ُهــَو الَفْصــُل لَــا بـَيـْ
 َغْريِِه َأَضلَُّه َدى ِيف َمِن ابـْتَـَغى اهلُْ ُهللا، وَ ْزِل، َمْن تـَرََكُه ِمْن َجبَّاٍر َقَصَمُه هلَْ 

ـــرِ َو اـلــذِّْكُر اَحلكِـــُهـــــَمِتُني، وَ ُهـــَو َحبْـــُل ِهللا الْـــُهللا، وَ    يُم،اُط الـــــُمْسَتقِ يُم َوالصِّ
  تـَْلَتـــِبُس ِمْنـــُه األَْلُســـُن،َال اُء، وَ  َيْشـــَبُع ِمْنـــُه الُعَلَمـــَال اُء، وَ ِه اَألْهـــوَ  َتزِيـــُغ بـِــَال 
َلى َعَلى َكثْـَرِة الرَّدِّ، وَ َال وَ  َقِضي َعجَ َال  يـَبـْ َتِه اجلِْ هُ ائُِبُه، وَ  تـَنـْ نُّ َو الَِّذي َملْ تـَنـْ
َعْتُه حَ إِ  ْعنَــوا: إِ الُ ىتَّ قَ ْذ مسَِ ً َعَجبــًا يـَْهــِدي إِ َّ مسَِ اَل  الرُّْشــِد. َمــْن قَــَىل ا قـُــْرآ
ليْــــِه ا إِ َمــــْن َدعَــــِه ُأِجــــَر، وَ َعِمــــَل بِــــَمــــْن ِه عَــــَدَل، وَ مَــــْن َحَكــــَم بِــــِه َصــــَدَق، وَ بِــــ

  يٍم.اٍط ُمْسَتقِ  ِصرَ َىل ُهِدَي إِ 
َ أَ اِت، وَ ـُمْعِجزَ ُمْعِجـــــَزُة اْلـــــ -َ ِعَبـــــاَد هللاِ – نَّـــــهُ إِ  ِت اخلَالـِــــَداِت، ْعظـَــــُم اآل

ً َوَوْحيــــــًا َوُروحــــــًا، َأْحيَــــــا بِــــــفـُْرقَــــــوَ  ًراِذْكــــــا وَ َمسَّــــــاُه ُهللا نُــــــورً  لنُّــــــوِر ِ  اِه َأْرَواًحــــــا
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اَىل َعــتَـ انَُه وَ حَ بْ ، َوَوَصــَفُه ُســةِ ايَــوَ غَ الْ اِطِل وَ ِه بـَْنيَ احلَقِّ َوالبَ ايَِة، فـََفرََّق بِ دَ َواهلِْ 
أَيـَُّهــــا: لِــــهِ وْ قَ بِ  النَّــــاُس قَــــْد َجــــاَءْتُكْم َمْوِعظَــــٌة ِمــــْن رَبُِّكــــْم َوِشــــَفاٌء ِلَمــــا ِيف  َ

  .]57[يونس: الصُُّدوِر َوُهًدى َوَرْمحٌَة ِلْلُمْؤِمِننيَ 
َقـــْد اَألْفَضـــِليََّة حلَِ  نَّ أَ  رَ بَــــخْ ، َوأَ هِ تِـــظَ فَ  اَخلْريِيـَّــَة حلَِ اَىل عَـــَل ُهللا تَـ َجعَـــوَ  َمَلِتـــِه، فـَ

ْهلِــــَني أَ  –َجــــلَّ عَــــزَّ وَ  – نَّ َِِّ إِ « اَل:قَــــ وَل ِهللا ُســــنَّ رَ أَ  َرَوى أَنَــــٌس 
 َ اَل: َأْهــُل الُقــْرآِن ُهــْم َأْهــُل ِهللا وَل ِهللا؟ قَــُســ رَ ِمَن النَّاِس. ِقيــَل َمــْن ُهــْم 

  .]اِينُّ بَ لْ األَ  هُ حَ حَّ صَ وَ  اَجهْ ُن مَ ابْ ُد وَ محَْ أَ  َجهُ رَ خْ [أَ  »َوخاصَُّتهُ 
َـــــْوَم الِقيَ ْصــــحَ يعًا ِألَ وُن َشــــفِ َســــَيكُ وَ  اَل: قَــــ امَــــَة عَــــْن َأِيب ُأمَ فَـ  ؛اَمــــةِ اِبِه ي

ْعـــــُت رَ  َِْيت يـَـــــْوَم الِقيَ إِ فَ  ؛اقْــــــَرُؤوا الُقـــــْرآنَ « وُل:ُقـــــيَـ  وَل ِهللا ُســـــمسَِ اَمـــــِة نَّـــــُه 
  .ٌم]لِ سْ مُ  َجهُ رَ خْ [أَ  »اِبهِ ْصحَ َشِفيعًا ِألَ 

يِّ ارِ َخــبُ مثَُّ َعلََّمــُه النَّــاَس؛ َفِفــي الْ  ،ِلَمــْن تـََعلََّمــهُ ْريِيَّــَة اَىل اخلَْ َعــَعَل ُهللا تَـ جَ وَ 
ـــــرُُكْم َمـــــْن تـََعلَّـــــَم «وُل ِهللا ُســـــاَل رَ اَل: قـَــــقَـــــ  ِن َعفَّـــــانَ اَن بْـــــعَـــــْن ُعْثَمـــــ َخيـْ

  .»الُقْرآَن َوَعلََّمهُ 
ِ قْــــوَ َكـــْم ِمـــْن أَ وَ  ـِــْم ِمـــْن َعِظـــآِن الْ رْ ُقـــلْ اٍم رُِفُعـــوا   َىل رَُعـــاٍة ِلْلغـَــَنِم إِ يِم َفَســـَما ِ
ْعِدِهْم َعْن َهْديِِه الَكــرِ َ َكْم ِمْن أُ اَدٍة ِلْألَُمٍم!!، وَ قَ  َجتَنُّــِبِهْم ِمي وَ ٍس ُوِضُعوا بِبـُ

ـــَراَطُه الْــــــ نَّ َهللا يـَْرفَــــــُع إِ « اَل:ْذ قَــــــإِ  وُل ِهللا ُســــــَصــــــَدَق رَ يَم!!، وَ ـُمْسَتقِ ِصـــ
َذَ    .]َر مَ يِث عُ دِ ٌم ِمْن حَ لِ سْ مُ  هُ جَ رَ خْ [أَ  »ِه آَخرِينَ بِ َيَضُع اِب َأقْـَوامًا وَ ِكتَ ا الْ ِ
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 ِعلِّيَِّني، وَكاَن َمَع البَـَررَِة َحِفَظ ُحُدوَدُه رُِفَع ِيف أَتْـَقَن َلْفظَُه وَ اَدُه وَ َمْن َأجَ 
َهــرَ  نيَ نِ مِ ؤْ ُمــمُّ الْ ُة أُ شَ ائِ ا َرْوَت عَ َني؛ َكمَ الـُمِطيعِ    ِيبِّ ا َعــِن النَّــِضــَي ُهللا َعنـْ

ِ َمـــــالْ «اَل: قـَــــ نَّـــــهُ أَ  ـــــَفَرِة الْ لْ اِهُر  ـــَع السَّ ـــْرآِن َمــ ي يـَْقـــــَرُأ ذِ اِم البَــــــَررَِة، َوالَّـــــِكـــــرَ ُقــ
ٌم لِ ْســـمُ يُّ وَ ارِ َخـــبُ الْ  َجـــهُ رَ خْ [أَ  »انِ ُهـــَو َعَلْيـــِه َشـــاقٌّ لـَــُه َأْجـــرَ الُقـــْرآَن َويـَتَـتَـْعتـَــُع ِفيـــِه وَ 

  . ] هُ ُظ لَ فْ اللَّ وَ 
َســَنُة بَِعْشــِر احلَْ ِه َحَســَنٌة، وَ بِــ اَن لَــهُ َمْن قـَــَرَأ ِمْنــُه َحْرفــًا َكــوَ : انِ ميَ ْخَوَة اإلِ إِ 
اِســٌع َعِلـــيٌم؛ اُء َوُهللا وَ اٍف َكثِــريٍَة، َوُهللا ُيَضـــاِعُف ِلَمــْن َيَشـــ َأْضـــعَ َىل ا إِ اِهلـَـَأْمثَ 
َمــــْن قـَــــَرَأ َحْرفــــاً ِمــــْن  « :وُل ِهللا ُســــاَل رَ اَل: قَــــقَــــ وٍد ِن َمْســــعُ عَــــِن ابْــــفَـ 

وُل:(أمل) َحــــْرٌف، قُــــ أَ ا، َال اِهلـَـــَســــَنُة ِبَعْشــــِر َأْمثَ احلَْ لَــــُه َحَســــَنٌة، وَ اِب ِهللا فَـ ِكتَــــ
عَــــْن . وَ يُّ]ذِ ِمــــالرتِّْ  َجــــهُ رَ خْ [أَ  »َلِكْن:أَلِــــٌف َحــــْرٌف، َوَالٌم َحــــْرٌف، َوِمــــيٌم َحــــْرفٌ وَ 
هُ اِص رَ َعـــــِن الْ و بـْــــرِ ْمـــــِن عَ ِد ِهللا بـْــــْبـــــعَ   اَل:قـَــــ  ِيبِّ النَّـــــا َعـــــِن َمـــــِضـــــَي هللاُ َعنـْ
نـْيَ ا ُكنْــــَت تـَُرتـِّـــُل ِيف اْرتَــــِق َورَتـِّـــْل َكَمــــاِحِب الُقْرآِن:اقْـــــَرْأ وَ يـَُقــــاُل ِلَصــــ« ـــدُّ ا؛  اـل
  .]هُ حَ حَّ صَ يُّ وَ ذِ مِ الرتِّْ َد وَ اوُ و دَ بُ أَ  َجهُ رَ خْ [أَ  »نَّ َمْنـزِلََتَك ِعْنَد آِخِر آيٍَة تـَْقَرُؤَهاإِ فَ 

ُكــــــإِ َفعَــــــِين وَ نَـ يِم، وَ ِظــــــعَ ُقــــــْرآِن الْ  الْ ْم ِيف ُكــــــلَ  وَ َرَك ُهللا ِيل َ  يــــــِه ِمــــــَن ا فِ ِمبـَـــــ مْ َّ
 َ يَم؛ ِظــعَ ُر َهللا الَعلِــيَّ الْ فِ غْ تَـ سْ أَ وَن وَ عُ ا َتْسمَ ُقوُل مَ أَ  يِم،كِ ِت َوالذِّْكِر احلَْ اآل

  يُم.حِ وُر الرَّ فُ غَ َو الْ هُ  نَّهُ وُه إِ رُ فِ غْ تَـ اسْ فَ 
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  اخلطبة الثانية
اٍت بـَيِّنَــاِس وَ لنَّــاَن؛ ُهــًدى لِ َضــ َشــْهِر َرمَ نـَْزَل الُقْرآَن ِيف ِذي أَ  الَّ ُد َِِّ مْ احلَْ 

يَك لـَــــُه، رِ  َشـــــَدُه َال ْحـــــ ُهللا وَ الَّ َه إِ لـَــــ إِ ن الَّ ُد أَ هَ ْشـــــأَ اِن، وَ ِمـــــَن اهلــُـــَدى َوالُفْرقـَــــ
ـــَل اإلِ اَمــــــَل أَ عَ  ِ ْحَســــــْهـــ ـــَل اإلِ أَ اِن، وَ ْحَســــــإلِ اِن  ِ َســــــْهـــ ـــِو وَ لْ اَءِة  اِن، ُغْفــــــرَ الْ َعْفـــ
ِ ُعـــبْـ مَ وُلُه الْ ُســـرَ ُدُه وَ ْبـــا عَ دً مَّـــنَّ حمَُ ُد أَ هَ ْشـــأَ وَ  نـْــِس  اإلِ َىل هلُـــَدى َوالرَّْمحـَــِة إِ وُث 
، َصــــــــــاْجلـَــــــــوَ  ــــــــــلَ لَّى هللاُ عَ انِّ ـــــــِه وَ لََّم وَ َســــــــــِه وَ ْي ـــــى آلـِــ ْضــــــــــِل فَ ْحِبِه ُأوِيل الْ َصــــــــــَعلَــــ

  اِن.ِعْرفَ َوالْ 
ــَر الــزَّاِد التـَّ إِ تـَــَزوَُّدوا فَــوَ  -اَد ِهللا ِعبَ  -َفاتـَُّقوا َهللا : َأمَّا بـَْعدُ  ْقــَوى، نَّ َخيـْ

لْ  ِ يِن    ُعْرَوِة الُوثـَْقى.َواْسَتْمِسُكوا ِمَن الدِّ
َشـــْهُر َرَمَضـــاَن الَّـــِذي أُنـْــِزَل ِفيـــِه : اَىل َعـــتَـ  هللاُ  الَ قـَــ :يمِ َعِظـــُأمَّـــَة الُقـــْرآِن الْ 

مَّــا  لَ ، فَـ ]185[البقــرة: اْهلـُـَدى َواْلُفْرقَــانِ اْلُقْرآُن ُهًدى ِللنَّاِس َوبـَيَِّناٍت ِمَن 
ا الصَّــاِلُح اَن َســَلُفنَ ْد َكــَقــاِن؛ فَـ ْحَســـرِّ َواإلِ بِــآِن َوالْ ُقــرْ اُن َشــْهَر الْ ضَ مَ رَ  انَ كَ 
 َشــْهِر َوِة الُقــْرآِن ِيف  الطَّاَعــِة َوتِــَال َىل ابـَُقوَن إِ يـََتَســ - مْ ِرْضَواُن ِهللا َعَلْيهِ  -
ِ َضــمَ ا ُخــصَّ رَ منََّ أَ كَ ىتَّ  اَن حَ ضَ مَ رَ  اَءًة َلْيــِه ِقــرَ انُوا يـَْعُكُفــوَن عَ َكــآِن، فَ رْ ُقــلْ اُن 

َيْســــتَـْغُنوَن َعــــِن ْجلِــــِه، وَ اِجَع ِألَ َضــــمَ وَن الْ اًء َوَختَشُّــــعًا، يـَْهُجــــرُ ُبَكــــا، وَ َوتَــــَدبـُّرً 
  اِب َغَناًء ِبَفْضِلِه.الشَّرَ اِم وَ الطَّعَ 
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اَن. َضــمَ  رَ آَن ِيف رْ ُقــالْ   ِيبَّ اِرُس النَّــيُــدَ   -مُ ِه السَّــَال ْيــلَ عَ - يــلُ اَن ِجربِْ كَ وَ 
 ِيف  - رِمحَُه هللاُ -لشَّاِفعيِّ اَن لِ كَ  ُكلِّ يـَْوٍم َمرًَّة، وَ َخيِْتُمُه ِيف  اُن مَ اَن ُعثْ كَ وَ 
هُ اَن ِســــتُّوَن َخْتَمــــًة، وَ َضــــمَ رَ   ُكــــلِّ اَن ِيف َضــــاِم َرمَ  ِقيَــــاَن َخيِْتُمــــُه ِيف َمــــْن َكــــ مْ ِمــــنـْ

اَدُة اَن قـَتَــكَ  ُكلِّ َعْشٍر. وَ ِيف  مْ بَعُضهُ  ُكلِّ َسْبٍع، وَ ِيف  مْ بـَْعُضهُ لََياٍل، وَ  ثِ َثَال 
ٍث، َوِيف الَعْشـــــِر اَألَواِخـــــِر  ُكـــــلِّ ثَـــــَال اَن ِيف َضـــــ َرمَ َخيِْتُمـــــُه ِيف   -ِمحَـــــُه هللاُ رَ  -

لَــٍة. وَ َخيِْتُمُه ِيف  ا ذَ إِ  -ا هللاُ َمــرِمحَهُ  -اَن الزُّْهــِريُّ َوُســْفَياُن الثـَّــْوِريُّ َكــ ُكــلِّ لَيـْ
، ميِ رِ َكــــآِن الْ رْ ُقــــَوِة الْ ا َعلَــــى تِــــَال َعَكَفــــِعلْــــِم وَ اِلَس الْ ا َجمَــــاُن تـَرََكــــَضــــمَ َدَخــــَل رَ 

  .َوَهَكَذا ُهْم َأْهُل اْلُقْرآنِ 
بَ يَـ ( :وٍد عُ سْ ُن مَ ُد ِهللا بْ بْ اَل عَ قَ  ْن يـُْعــَرَف ِبَلْيِلــِه آِن أَ رْ ُقــاِرِئ الْ ِغــي ِلَقــنـْ

َ ِذ إِ  ِذ النَّــــــــاُس ِه إِ ائـِـــــــوَن، َوبُِبكَ ِذ النَّــــــــاُس ُمْفِطــــــــرُ ارِِه إِ نَـَهــــــــبِ ِئُمــــــــوَن، وَ النَّــــــــاُس 
ـــوَن، وَ َيْضــــَحُكوَن، َوِبَوَرِعـــــِه إِ  ـــْمِتِه إِ ِذ النَّـــــاُس َخيِْلطـُـ ـــوَن، ِبَصــ ِذ النَّـــــاُس َخيُوضُــ

  اُلوَن).ِذ النَّاُس َخيْتَ َوِخبُُشوِعِه إِ 
 ،نيُ تـِــمَ َو َحْبـــُل ِهللا الْ ُهـــفَـ  ؛آنِ ائـِــَدِة الُقـــرْ َعلـَــى مَ  -هللاُ اُكُم  َرَعـــَ -َأْقِبُلوا فـَــ

تـَــَدبٍُّر َوَســـِكيَنٍة؛ َحّرُِمـــوا َحَراَمـــُه، اقْــــَرُؤوُه بِ لـَــُه، وَ ـُمِبُني، َأِحلُّـــوا َحَال النُّـــوُر الـْــوَ 
ِإنَّ َهَذا اْلُقــْرآَن يـَْهــِدي ِللَّــِيت ِهــَي َأقْـــَوُم ، ُطَمْأنِيَنةٌ اَءتِِه اْنِشَراٌح وَ َفِفي ِقرَ 

ــــُر اْلُمــــْؤِمِنَني الَّــــِذيَن يـَْعَملُــــوَن الصَّــــاِحلَاِت َأنَّ َهلـُـــْم َأْجــــًرا َكبِــــريًا  َوَأنَّ  *َويـَُبشِّ
ً أَلِيًما َ َهلُْم َعَذا ْآلِخَرِة َأْعَتْد ِ   .]10-9[اإلسراء: الَِّذيَن َال يـُْؤِمُنوَن 
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َ يَم رَبِيــــــَع قـُُلوبِنَــــــَعِظــــــآَن الْ مَّ اْجعَــــــِل الُقــــــرْ ُهــــــاللَّ  َذَهــــــاَب ، وَ ا َونُــــــوَر ُصــــــُدوِر
َ قَ َء َأْحَزانِنَــــــا، وَ َجـــــــَال ا وَ ُمهُوِمنَــــــ ـــــَك َجنَّـــــــاِت َىل إِ لْيـــــــَك وَ ا إِ  َوَســــــائَِقنَ ائـِــــــَد  َجنَّاتِـ

َ مَّ هُ اللَّ ِم. َداِرَك َداِر السََّال يِم، وَ النَّعِ  ــيَنا، َوَعلِّْمنَــا  ِمْنــُه َمــذَكِّْر ا َمــ ا ِمْنــهُ ُنسِّ
َ ا ِتَال ا، َواْرزُقْـنَ َجِهْلنَ  ًة لَنَ اَف النـَّهَ ْطرَ أَ ِل وَ يْ َء اللَّ َوتَُه آ  ا َوَال اِر، َواْجَعْلُه ُحجَّ

نَــ اِل الَقبُــوِل ْعَمــيــِه ِألَ ا فِ اَن، َوَوفِّْقنَــا ِلَرَمَضــنَ مْ لِّ َســمَّ ُهــاللَّ ا. َجتَْعْلُه ُحجًَّة َعَليـْ
اِت؛ نَ مِ ؤْ مُ الْ َني وَ نِ مِ ؤْ مُ لْ اِت َولِ مَ لِ سْ مُ الْ َني وَ مِ لِ سْ مُ لْ اْغِفْر لِ مَّ هُ اللَّ اِن، َوالرِّْضوَ 

هُ يَـــــــحْ األَ  ـــــنـْ ـــــمَّ اْحَفـــــــظْ اِت. اَألْمـــــــوَ وَ  مْ اِء ِمــ ــــــِبَالدِ  اللَُّهــ  ـيَّ َعْهـــــــِدِه،لـِــــــوَ وَ  َأِمـــــــَري اـل
ـــــبُّ وَ  اَمـــــَوَوفِّْقهُ  ـــا مُ َواْجَعـــــْل َهـــــَذا تـَْرَضـــــى، ِلَمـــــا حتُِ  َســـــَخاءً  ا،نـــــئِ مَ طْ البَـَلـــــَد آِمنًــ
  .املُْسِلِمنيَ  َوَسائَِر ِبَالدِ  ،َوأََمانٍ  َوَأْمنٍ  ،َوِإميَانٍ  َداَر َعْدلٍ  ،رََخاءً 
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