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رمضان شهر القرآن واإلنـفاق
اْلمد لله ذي اجلالل واإلكرام ،من علي نا بب لوغ رمضان ،وحث نا
على اإلن فاق فيه وتالوِ القرآن ،وأشهد أن ل إله إل الله وحده ل
شريك له ،وأشهد أن سيدنا ونبي نا ُممدا عبد الله ورسوله ،فاللهم
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أْجعي ،ومن تبع هديه
بإحسان إَل ي وم الدين .أما بـعد :فأوصيكم عباد الله ون فسي
بت قوى الله ،قال ت عاَل( :يا أيـها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما
كتب على الذين من قـبلكم لعلكم تـتـقون)( .)1أيـها المؤمنون :إن

رمضان شهر القرآن ،قال الله سبحانه( :شهر رمضان الذي أنزل

فيه القرآن هدى للناس وبـيـنات من الهدى والفرقان)( .)2وف
ليال رمضان؛ كان جبيل عليه السالم ي لقى النب  ف يدارسه
القرآن( .)3وف هذا دليل على عظم فضل تالوِ القرآن ف رمضان،
فهي من أفضل الطاعات؛ وأجل العبادات ،وأكثرها ث وابا ،وأرفعها
جزاء ،وكان الصحابة والتابعون ،والعلماء والصاْلون ،إذا دخل
( )1البقرِ.183 :
( )2البقرِ.185 :
( )3أمحد.3539 :

رمضان؛ أق ب لوا على تالوِ القرآن ،وأعطوه مزيدا من العناية والتدبر
والتدارس ،ي تأملون معانيه ،ليدركوا مراميه ،وي تحلوا بأخالقه العالية،
من صدق وأمانة ،وحياء ورمحة ،وبر وصلة ،وتسامح ومودِ،
وت عاون على اْلْي ،فإن التخلق بأخالق القرآن؛ هدي ن بوي كري،
قال سعد بن هشام :ق لت ألم المؤمني عائشة رضي الله عن ها:
أنبئين عن خلق رسول الله  .قالت :ألست ت قرأ القرآن؟ ق لت:
ب لى .قالت :فإن خلق نب الله  كان القرآن( .)1فالذين ي قرؤون
القرآن وي عملون ِبا فيه من أخالق سامية؛ هم من أهل الله
وصفوته ،قال النب « :إن لله أهلين من خلقه» .قالوا :ومن

هم يا رسول الله؟ قال« :أهل القرآن هم أهل الله وخاصته»(.)2
فما أْجل أن نستثمر هذه األيام المباركات ،ف ن قبل على تالوِ
القرآن الكري ،ونث ب ناتنا وأب ناءنا على ذلك ،ف ت غشى ب يوت نا
الرمحة ،وت ت ن زل علي نا السكينة ،وي باهي الله ت عاَل بنا مالئكته
الكرام .فاللهم أعنا على الصيام والقيام ،وتالوِ القرآن ،وت قبل
صالح أعمالنا يا رمحن.
أقول ق ول هذا وأست غفر الله ل ولكم ،فاست غفروه إنه هو الغفور الرحيم.
( )1مسلم.746 :
( )2النسائي ف السنن الكبى ،7977 :وابن ماجه ،215 :أمحد.12292 :

2

الخطبة الثانية
اْلمد لله الوهاب المنان ،أكرمنا بشهر القرآن ،والصالِ والسالم
على نبي نا ُممد خْي من صام وقام ،وتدارس القرآن ،وعلى آله
وصحبه ومن تبع هديه بإحسان.

عباد الله :قال الله ت عاَل( :إن الذين يـتـلون كتاب الله وأقاموا
الصَلة وأنـفقوا مما رزقـناهم سرا وعَلنية يـرجون تجارة لن

تـبور* ليـوفـيـهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور)(.)1

ففي هذه اْلية الكرمية ،ي ثن الله سبحانه على عباده الذين ي ت لون
القرآن ،ويكثرون من التصدق واإلحسان؛ إرضاء لرب العالمي،
وإسعادا لقلوب المحتاجي ،قال الزهري رمحه الله :إذا دخل
رمضان؛ فإَّنا هو تالوِ القرآن وإطعام الطعام( .)2وها هي محلة
(مائة مليون وجبة) قد انطلقت من أرض العطاء ،دولة اإلمارات
العربية المتحدِ ،لْلسهام ف الت غلب على مشكلة اجلوع ف العال،
وكذلك (محلة رمضان) الت أطلقها اهلالل األمحر اإلمارات،
فسارعوا إَل دعم مبادرات اْلْي ،وشاركوا ف ق وافل الب .وصلوا
( )1فاطر.30-29 :
( )2التمهيد لبن عبد الب (.)111/6
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وسلموا على سيدنا ونبي نا ُممد ،اللهم صل وسلم عليه وعلى آله
وصحبه أْجعي .اللهم أدم على دولة اإلمارات خيـرها وهناءها،
وتـقدمها ورفـعتـها ،ورخاءها وازدهارها ،وانشر السعادة بـين أهلها ،أنت
ربـها ووليـها .اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد ونائبه وولي
عهده اْلمين ،وإخوانه حكام اإلمارات؛ لما تحبه وتـرضاه .اللهم ارحم
الشيخ زايد والشيخ مكتوم ،وشيوخ اإلمارات الذين انـتـقلوا إلى
رحمتك ،وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك .وارحم شهداء الوطن

وأجزل مثوبـتـهم ،وارفع في الجنة درجتـهم .اللهم ارحم المؤمني
والمؤمنات األحياء من هم واألموات .اللهم ارفع عنا وعن العالمي
الوباء ،واشف المصابي ِبذا الداء ،وعافنا بفضلك من كل داء ،يا

ُميب الدعاء .اللهم اسقنا الغيث ول َتعلنا من القانطي ،اللهم
أغث نا ،اللهم أغث نا ،اللهم أغث نا .رب نا آتنا ف الدن يا حسنة ،وف
اْلخرِ حسنة ،وقنا عذاب النار.
عباد الله :اذكروا الله العظيم؛ يذكركم ،وأقم الصالِ.

من مسؤولية الخطيب:
 أن ل تتجاوز مدِ األذان الثاين دقيقة واحدِ. أن ل تتجاوز اْلطبة والصالِ عشر دقائق. التأكد من عمل السماعات ف الباحات اْلارجية للمسجد خاصة ف الركوع والسجود. التنبيه على املصلي باللتزام بالتباعد ولبس الكمامات.4

