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شهر رمضانَ شهر القرآن

تعاىل من شرورِ أنفُِسنا، وسيئات إنَّ احلمد ِهللا نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذُ باِهللا
أعمالنا، من يهده اُهللا فال مضلَّ لَه، ومن يضللْ فال هادي له، وأشهد أن ال إلَه إلّا اُهللا 

نِ الشبيه والـمثيلِ، والند والنظري، وأشهد أنَّ حممداً عبده وحده الشريك لَه، جلَّ ع
 رالغ الطيبني، وأصحابِه عليه، وعلى آله كوبار وخليلُه، صلى اُهللا وسلَّم هيفورسولُه، وص

يامني، ما ذكرالـمهرونَ األبرار الذاك،عاقَوما تالليلُباَهللاسألُوالنهار، ونأن ينا لَجع
نمـِالصحي أمته وأن يحشرنا يومالقيامةيف زمره تأما بعد ، ،

ها اإلخوةُأيرامالك:

لقد شراُهللافهذا الشهرـالالعظيمباركماُهللالَبأن أنزأعظَتعاىل فيهكُمقال ه،بِت
}الْقُرآنُ هدى لِّلناسِ وبينات من الْهدٰى والْفُرقَانشهر رمضانَ الَّذي أُنزِلَ فيه{تعاىل 

إِنَّ الَّذين يتلُونَ كتاب اللَّه وأَقَاموا الصالَةَ وأَنفَقُوا مما {: فقالهتلونن يماُهللاحدمو
} تبوررزقْناهم سرا وعالَنِيةً يرجونَ تجارةً لَّن 

وبياُهللانلَّجوعال تزكةًيألولئكالذينحفَيه ، فقالَظونسبحانهعاىلوت :} ولْ هب
لْموا الْعأُوت ينورِ الَّذدي صف اتنيب اتآي {النيب نيوبرفَصلى اهللا عليه وسلم أنَّ القرآنَ ي ع

نيا ، ويصاحيف الد هيف الدنيا فلقد قال عليه الصالة والسالمب هفعالقيامة ، فأما ر يوم هنفَع :
»رِينآخ بِه عضيا، وامابِ أَقْوتذَا الْكبِه فَعررواه مسلم» إِنَّ اَهللا ي.

مِ، وحاملِ الْقُرآن إِنَّ من إِجلَالِ اللَّه إِكْرام ذي الشيبة الْمسل«:وقال عليه الصالة والسالم
ن النيبيبفَرواه أبوداود ، » ن الْمقِْسطغَيرِ الْغالي فيه والْجافي عنه، وإِكْرام ذي السلْطَا
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ن هم مهم، وإكرامشأنِلهعظيمم وتهمامباهترامةَ أهلِ القرآنصلى اهللا عليه وسلم كَ
رِ الناس دونسائ.

النيب نيصلى اهللا عليه وسلم أنَّ القرآنَوبنفَيعصاحبهآنَ «: فقالالقيامة يومُءوا الْقُراقْر
، فَإِنهما فَإِنه يأْتي يوم الْقيامة شفيعا لأَصحابِه، اقْرُءوا الزهراوينِ الْبقَرةَ، وسورةَ آلِ عمرانَ

يأْتترٍ صطَي نم قَانرا فمهكَأَن أَو ،انتايا غَيمهكَأَن أَو ،انتاما غَممهكَأَن ةاميالْق موي ان ،افو
 اناجحاتابِهِمحأَص نرواه مسلم » ع.

وبينالصالةُعليهأنَّوالسالمالرةَفعيومبتكونُالقيامةعليه الصالة ، فقالَالقرآن
اقْرأْ، وارتقِ، ورتلْ كَما كُنت ترتلُ في الدنيا، فَإِنَّ : يقَالُ لصاحبِ الْقُرآن: " والسالم

.رواه الترمذي وأبوداود " منزِلَك عند آخرِ آية تقْرؤها 

ها املسلمونأي:

لقد تعاهدرمضان، وكانَأو يف غريِيف رمضانَسواًءاهللا عليه وسلم القرآنَصلى النيب
الصالةُعليهوالسالموأصحابعونَوالتابِهيمونَهتبالقرآن ؛ تالوةً ومراجعةً وتراً ، دب

جربيل عليه السالم ، إنَّيف غريه ، بلهم بهماممن اهتأكثريف رمضانَبههتمونَيكانوا و
يف عليهلُنزِيهأنرذكَمل يلِّ رمضان ،يف كُصلى اهللا عليه وسلم القرآنَالنيبسدارِينَكا

ما جاَء، وإنأو شوالشعبانَيف شهرِعليهلُنزِكامال ، أو يالقرآنةسم ملدارحرمشهرِ
القرآن ، حىت إذا هسدارِ، يالقرآن معهعراجِرمضان، ييف شهرِعليهينزلُهأناحلديثُ

جربيلُإليهنزلَ،بأشهرهبعديفِّووالسالم الذي تالصالةُعليهلهاألخريضانَمالركانَ
فراجعالقرآنَمعهودارسهمعهمريف رمضانَنيِتولقد كانَ)رواه مسلم ( دواحعليه

.ضانميف راهتماما عظيما بهمهت، ويهأياموالَطتلو القرآنَيالسالمالصالةُ

لقد أدرك السلف الصالح، والتابعون هلم بإحسان سر عظمة القرآن، فطاروا بعجائبه، 
؛ فإذا إىل قراءته ، ويشتد التسابقبهوعاشوا مواعظَه ، ويف املواسم الفاضلة يزداد التعلُّق
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قرأتيف سرِيأنَّهم وجدتالواحمنهم كانَدالشيَءيف رمضانَقرأُيالكثري ، حىت إنك
ذلك؟ صنعأن يهل يستطيعبعجتلَ

ينبغي حلاملِ القرآن أن يعرف بلَيله إذ الناس : "-رضي اهللا عنه -يقول عبداهللا بن مسعود 
كائه إذ الناس نائمون، وبنهارِه إذ الناس مفطرون، وحبزنِه إذ الناس يفرحون، وبب
،"يضحكون، وبصمته إذ الناس خيوضون، وخبشوعه إذ الناس خيتالون

إنما هو قراءة القرآن، وإطعام : "وكان الزهري  رمحه اهللا  إذا دخل رمضان يقول
، "الطعام

القرآنعلىوأقبلاحلديثقراءةتركإذا دخل رمضانُ : "مالك  رمحه اهللا  اإلمام وكان 
".

كان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك مجيع العبادة، وأقبل على : "عبدالرازقوقال 
،"قراءة القرآن

ه ، وأن توخاصاِهللاهم أهلُالذينالقرآنمن أهلِنا مجيعاًلَجعيتعاىل أناَهللانسألُ
يقَرزنا فيهةَالتالوِهللاواإلخالصوهحد.

نبٍ ، فاستغفروه وتوبوا لِّ ذَاجلليلَ العظيم من كُ، وأستغفر اَهللاسمعونَما تأقولُ
إليهإنهو الغفور الرحيم ،ه
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اخلطبة الثانية

ِهللاحلمدعلى إحسانهوالشكرله على توفيقهوامتنانهوأشهدا اُهللاإلّأن ال إلهوحدال ه
له تعظيماًشريكحممداًأنَّلشأنه وأشهدعبدورسولُههصلى اهللا الداعي إىل رضوانه

وسلم وبارك عليه وعلى آلهوإخوانهلَّوخانهومن سارهجِعلى نهفى أثَواقترهواستن
بسالدين إىل يومِنته ،أما بعد

:أيها اإلخوةُ الكرام

: القرآنراءةقن آدابِفم،آداباًالقرآنراءةلق، فإنَّوأجراًفضالًالقرآنةقراَءلكما أنَّ
ِهللاإلخالصسبحانألجلِا يقرأَألّوتعاىل، هأن يثنأو ألجلِى عليهأن يمدحالناستالوته

فَلْيعملْ عمالً فَمن كَانَ يرجو لقَاء ربه {، هوتصالناسمدحأو أن يهتقراَءةَثرأو كَ
صلى اهللا عليه النيبأنَّالذي رواه مسلمويف احلديث}صالحا والَ يشرِك بِعبادة ربه أَحدا

وسلم أخبأنَّرلَأومن تسعرم النارٌثالثة ،وذكرمنهم عليه الصالة والسالم رالًج
هتأوأقرالقرآنَفيكأترقَ:فيقول؟هلمتعاىل عن عاُهللاهسألُفيبهجاُءفي، للقرآن ئاًقارِ

ئقارِهو قالَيلرأتوإمنا قَ،كذبتله كةُاملالئوتقولُ،بتذَكَتعاىل لهاُهللافيقولُ، للناس 
وتعاىل سبحانهِهللاصخليفاإلنسانُ،باِهللاياذاًع، إىل النارِبسحفيبهرؤميمثَّ،فقد قيلَ

.القرآنالوةعلى تبترتمـالواألجرهضوانتعاىل ورِاِهللاةَمحرجوا ريلرأَإذا قَ
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زينوا «،بالقرآنهصوتنسحـأن يهلَترأن ي، ى بهنغتأن يالقرآنمن آدابِ
كُماتوآنَ بِأَصفَه ، رواه ابن ماج»الْقُرمنالسنةإذا قرأتلَحاوِأن تأن تتغبِهى ن ،أن ترلَته

لَيه الْماهر بِالْقُرآن مع السفَرة الْكرامِ الْبررة، والَّذي يقْرأُ الْقُرآنَ ويتتعتع فيه، وهو ع«فإنَّ
انرأَج لَه ،اقرواه مسلم ،»شلهأجرالتالوةاملشقَّوأجرةاليت ته صيب.

:أيها املسلمون 

ننبإىل أنَّهالناسِبعضإذا نظرتالقرآنَوهو يقرأُإليهوجدتأنهمِسيكوال املصحف
يحركفَشتيهوإنـما يمرعينيهفقط على اآلياتظُفتأحياناًنأنهقرأُال ي،تظُنأنهكِّفَير
ها وهذا ال يت بعدلَّإىل اوذهبةًلَكامصفحةًقرأَأنهمبعىن، الصفحةَفتحأنهأُفاجم تثُ
يعتبرتفإنَّةًالوالتةَالوالبدأن تعلى اللِّجريسانأما من كانَ،األلفاظُوفاألحر
مِسيكـَمث ياملصحفمربعينيهفقط على اآلياتثلِفهذا كمبحثُالذي يعن آيةمعينة

واحلسنةُحبسنةحرفلُّكُ، األجرريدن يأما م،هفظحعراجِأن يريدأو يمعينةةملأو كَ
صحيحاًطقاًنباأللفاظقنطحرص على أن يأن يدفالبعفضمائةها إىل سبعأمثالبعشرِ
.قرأ القرآنَأنهلهحصيحىت

سجلأن ييباًعوليس، صحيحةًقراءةًقرأَأن تمونها الصائأيالقرآنومن آدابِ
يف رتتكرالتالوةأثناَءفيها اإلنسانُخطئُاليت ياألخطاُءباًغالو ،همعلِّن يع مماملرُء

رمبا أو أنه،ذلكهوما شابتحٍوفَفضٍوخفعٍمن رالتشكيلِتحبركامزِلتا مل يإم،السور
بعضجِخارِماحلروفغريواضحةكامالًالقرآنَأن تقرأَفال حتتاجعلِّعلى من يمفإن ك

فعلتفهو حسلِّلكن على األقَناقرأ عليهولو عشردقائقأو ربعساعةينبهعلى ك
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معكاللسانُاستقامكتتالوإليها يف بقيةهتبفإذا انت، منك اليت تقعالرئيسيةاألخطاِء
ه رِإىل آخ ،كانَولذلكةُالصحابيأيت أحدعليه الصالة والسالم ويقرأُهم إىل النيببني

القرآنَيديهليصوبهمن األخطاِءيف شيٍءلو وقع.

.ك تقراَءأثناَءكألفاظَطَضبعلى أن تصحرِأن تها الصائمونأيلقرآنامن آدابِ

ومن آدابهتالقرآن عليم»هلَّمعآنَ والقُر لَّمعت نم كُمريرواه البخاري ، »خأن تنادي
همعلِّأن تجلِألمن الناسِئتمن شينادأن ت،لك ححصأن أُاقرأ ألجلِوتقولَكدولَ

.على خري بال شككذلك فإنب منكطلُحىت ولو مل ي،القرآن

أَفَالَ يتدبرونَ الْقُرآنَ ولَو كَانَ من عند غَيرِ اللّه لَوجدواْ { هربدتالقرآنمن آدابِ
أن القرآنرِبدن تم} ونَ الْقُرآنَ أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهاأَفَالَ يتدبر{ } فيه اختالَفًا كَثريا

نظُتيف اآليات ر ،ولو  أمساإلنسانُكاملصحفالذي يف حواشيهاملعاين فإذا قرأَبعض
أُقري} مداللَّه الص{ ، معناها قرأُفيما هو املسد ينظُر } في جِيدها حبلٌ من مسد{ مثالً

ةمعناها بقراَءمعلَّتعلى أن يصرِمها حفهمل يعلى كلمةرفإذا م، ذلك وحنو، معناها 
املعىن حىت يستوعباِهللاكالملَتعاىل الذي أنزهه على عباد.

لنا القرآنَلِعاجاللهم،القرآنمن أهلِنا مجيعاًجعلَوتعاىل أن يهبحانساَهللانسألُ
باًصاحعاًيف الدنيا وشافالقيامةلنا يوم،اللهماجعلهينفعنا وينا يف الدنيا ويف اآلخرةرفع،
اللهمارزقنا تالوتالليلِآناَءهالنهاروأطراف،
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اللهماجعلنا ممن يتلونهحقتالوتهويتدبويؤمنونَرونهبهيا رالعاملنيب،اللهمسألُإنا نك
أن تقبلَتمنا صيامنا وقيامنا وتالونات،

اللهماختملنا شكمن نريانِك والعتقِضوانِرِبِرمضانَهر،واجعل موعدنا بةَحبوح
،العاملنيبك يا روإحسانِكوكرمكفضلبِنا مجيعاًمك وعنانِجِ

اللهمر لاغفنا وآلبائنانا وأمهات،اللهمن كان منهم حياًمفمتعهبالصحةعلى طاعك ت
واختخبريم لنا وله،يتاًومن كان منهم مفوسربِيف قَع لهه وضاعف له حسناته وتز عن جاو
سيئاتعنا به يف جنتك يا رب العاملنيه وامج،

اللهمأصلأحوالَحمكان كلِّيف املسلمني ،اللهمأمناًهمل خوفَأبد ،اللهماوِد
جفُرحاهم ، اللهمراَءقَفُغنِاأسراهم ، اللهم َّكهم ، اللهماملسلمني مجيعاًع كلمةَامج

.واإلكرامالعاملني يا ذا اجلاللِواهلدى يا ربعلى اخلريِ

اللهملِّصوعلى آلِعلى حممدكما صلي؛حممدتوعلى آلِعلى إبراهيمإبراهيمإنك
محيدجيدم، بارِاللهمكوعلى آلِعلى حممد؛حممدكما باركتوعلى آلِعلى إبراهيم

إبراهيم،جميدإنك محيد.

بحانَسربكربالعزةعما يفونَص،على املرسلنيوسالم،ِهللاواحلمدرالعاملنيب.


