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 ه عن الجهات، الذى  ،العالمين الحمد هللا ربعن كل  هِ عِ نْ قدرته على األرض والسماوات، البارئ البديع في صُ  طَ سَ بَ  المنز
   .وال قدرة كقدرته ،وال فعل كفعله ،عهال ُصنع كُصن ،سبحانه.. سبحانه  .المخترعات والمبتكرات

اهم ن مخلوقات، وقو لوًا وُسفًال ومأله موخلق الوجود عُ  ،شيء معهوأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، كان وال 
 األرضَ  عُ سَ وجعله يَ  هُ عَ سِ وَ رفات، وخلق العرش وَ ا بألوان النعيم والطُ هَ عَ سِ وَ ات، وَ الملكوت وجعل فيه الجن  وخلق ،بالخيرات

 تُ نْ أشهد أن ال إله إال أنت سبحانك إني كُ  .كانذلك على ما عليه  ثم هو بعد  ،والسماوات، وخلق العرش وهو منزٌه عن الحركات
َوَما يـَْنِطُق َعِن ﴿ :قال فيه مواله ، بلسانٍ الوحى عن حضرة اهللاغ ل وُمبَـ  ،حامل لواء شرع اهللاأشهد أن سيدنا محمدًا و  .الظالمين نْ مِ 

  ).النجم٤، ٣( ﴾ِإْن ُهَو ِإال َوْحٌي يُوَحى .اْلَهَوى
وجعلته في إسرائه ومعراجه فوق كل مخلوقاتك، ورفعت  ،نواركالذي خصصته بأسيدنا محمد اللهم صلى وسلم وبارك على 

وكل من  ،وصحبهى اهللا عليه وعلى آله صل  .وضامناوفي اآلخرة شفيعًا  ،، وجعلته في الدنيا فاتحًا خاتماعلى مالئكة سماواتك هُ رَ دْ قَ 
  .العالمين ن يا رب آمي ،جمعينأتبعهم بإحساٍن إلى يوم الدين، وعلينا معهم 

  :ألخوة جماعة المؤمنيناأيها 
وزراء  الذي كان رئيسَ  "توني بلير"إذا بي أنظر إلى خبٍر عجيٍب وغريٍب،  ي،ثنين الماضيوم االبينما أنا أطالع صحيفة األهرام 

 ،والخبر في األهرام -) األحوالمنه  سَ س ، وأتحمنه األخبار فَ ألتعر  ،إني البد أن أقرأ القرآن في كل صباح( :يقولبريطانيا سابقاً، 
البد لي أن أقرأ القرآن في  (: وا عليه في السؤال، قالد أك ،فسألوه – يجد هذا الخبرف م يجد األهرام يجده في موقع النتومن ل

  .ه، لكنه يقرأ ما تيسر من القرآنيقصد أنه يقرأ القرآن كل  ال، )كل يوم
 ،ال في رمضان، وإذا قرأوا يسارعوا في العد  يقرأون القرآن إال -ن في المائة منا و تسعتسعة و ربما و  -  ونحن أهل القرآن

 يُ  واحدٍ  وكل وليس  !!باهي بأنه قرأ القرآن في رمضان مرتين أو خمس مرات أو أكثر أو أقل هو المهم الهز،  مَ ولكن المهم هو الت نُ ع 
   .الذي أنزل هذا القرآنفي تالوته مع اهللا  رُ بـ دَ والت  في القرآن،

 ْكرِ ﴿؟ جعل هناك نظاماً لتالوة القرآن للمؤمنين،كيف نقرأ القرآن يا ربْرنَا اْلُقْرَآَن لِلذالقمر١٧( ﴾َوَلَقْد َيس .( الوةولم يقل للت، 
  ).القمر١٧( ﴾َن لِلذْكِر فَـَهْل ِمْن ُمدِكرٍ َوَلَقْد َيسْرنَا اْلُقْرآَ ﴿ :رب دَ وللت  ،رك فَ التـ ر و ك ذَ الت  :يعني ،)رِ كْ للذ (ولكن 

وال  ،وال بالتدبر من قلوبهمشأنه لماليين المسلمين الذين يقرأون القرآن بألسنتهم وال يسمعونه بالفكر من عقولهم،  ال عز وق
، والعيون التي بثها اهللا في الكلماتوال يتمعنون ليصلوا إلى المعاني التي ساقها  ،بالفقه من نفوسهم، يقرأون القرآن ألفاظًا وكلمات

َفالَُها﴿ :لهؤالء عّز وجل ، يقول اهللا في هذه العبارات عّز وجل اهللا    ).محمد٢٤( ﴾َأَفال يـََتَدبـُروَن اْلُقْرَآَن َأْم َعَلى قـُُلوٍب َأقـْ
عّز نزله اهللا أنون في خير بياٍن مع تيال لماذا  !!لماذا ال يتفقهون في كلمات الرحمن؟ !!لماذا ال يتدبرون في آيات القرآن؟

 رُ وبماذا نَـ  !!عاتبنا اهللا يوم نلقاه؟ذا إ وماذا نقول !!لماذا ال نطيع اهللا؟ !!لبنى اإلنسان؟ وجل مُ  دفينا أو في  على الشكوى التي تُقد
  ).الفرقان٣٠( ﴾ِمي اتَخُذوا َهَذا اْلُقْرَآَن َمْهُجورًاَوقَاَل الرُسوُل يَا َرب ِإن قـَوْ ﴿ :ويقول فيها لنا اهللاأبنائنا إلى حضرة اهللا؟ 

اإلجابة ؟ في أمة نْ مَ  ؟ هللا؟ وفينْ مَ لِ  .صلى اهللا عليه وسلممن الذي سيقدم الشكوى؟ النائب العام لجميع األنام وهو رسول اهللا 
إن كان  ،ذاعة وإذاعات خاصةاإلفي ى والحمد هللا ن يُتللم نهجر تالوته ألن القرآالقرآن،  هجرواوما هذه الشكوى؟  .وأمة اإلنابة

في الميكروباص حتى أننا في كل صباح نركب الميكروباصات ونسمع كالم اهللا . إذاعات األرضية، ويُتلى على الكافرفي فضائية إو 
ن ننصت ا يجب أنمإ، و نسمع القرآن أننا: ولونقوهكذا في كل صباح  !!!ةيمَ مِ والن  ةُ يبَ والغِ  نُ للعْ او  مُ تْ والش  ب ومعه الس  ،يُتلى صباحاً 

  .ثم بعد ذلك نعمل بالقرآن ،القرآنفي ونتمعن  للقرآن،
 بِ ألن الن م يالذي نراه  - نواع الخالفأمن فذة إلى ما سيحدث في أيامنا هذه نظر ببصيرته النا صلى اهللا عليه وسل صباٍح  في كل
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ال يستطيع أو كانت في أى مجال، فتٌن  ،أو كانت في األعمال ،لق، إن كانت في األسواقبين الخوال ُتحصى  فتٌن ال تُعد  -  ومساء
أال إنها ستكون فتٌن  ( :دمة وقالالص  لِ وْ هَ  نْ مِ  ذَ خِ وعندما رآها أُ  ،ها وحصرها وأنتم تعلمونها، ذكر الحبيب هذه الفتنذكرها وعد أحٌد 

؟ وال مصباح وسراج، كيف يمشي اإلنسان في هذا الظالم ،فيه قمٌر وال بدر يئالليل المظلم الذي ال يض .)كقطع الليل المظلم
نور القرآن في هذا  ربغيالذي يمشى ، الذي يمشي بغير نور وال مصباح يضيئ له !!وهذا حال اإلنسان الذي يمشي في هذا الزمان

خرج يده لم يكد ذا أإلى ما حوله، حتى أنه ينظر إمصباح معه ال وليس له نوٌر و  ،داجن ساكنالزمان كالذي يمشي في يوٍم مظلم 
  .يراها

 ،فيه نبأ ما قبلكم ،تعالىكتاب اهللا : قالوما المخرج منها يا رسول اهللا؟ : قيل .إنها ستكون فتٌن كقطع الليل المظلم(: فقال
ن كثرة الرد، م قُ لَ خْ ائبه، وال يَ وال تنتهي غر  ،وهو الذي ال تنقضى عجائبه ،ليس بالهزل د ، هو الجَ وُحكم ما بينكم ،وخبر ما بعدكم

ومن حكم به  ،من قال به صدق ".يهدى إلى الرشد فآمنا به نا عجباً إنا سمعنا قرآ": إذ سمعته إذ قالوا الجن  وهو الذي َلْم تـَْنَتهِ 
  .١)عّز وجل دعا إلى صراط مستقيم، ومن تركه من جباٍر قصمه اهللا  إليهعدل، ومن دعا 

َونـُنَـزُل ِمَن اْلُقْرَآِن َما ُهَو ِشَفاٌء ﴿ :فماذا نبغي بعد ذلك؟ وهو يقول لناهذه كل مشاكلنا وهذا شفاؤنا،  ،ابناهذه علتنا وهذا جو 
، وليس هناك مضارع المستمرفعل البال :يأ ،﴾َونـُنَـزلُ ﴿ :أنزلنا من القرآن، ولكن قال: ولم يقل اهللا .)اإلسراء٨٢( ﴾َورَْحَمٌة ِلْلُمْؤِمِنينَ 

ن لمن يتدبر القرآن نور القرآديدة في القرآن، وإنما هناك تنزل من معاني القرآن، ومن أسرار القرآن، ومن جأللفاظ وعبارات  تنزيلٌ 
في كل وتزيل عن بصيرته كل الغشاوات وتجعله ينظر بنور اهللا  ،النكبات وترفع عنه كل  ،األزمات تُحل له كل  .ويعمل بهويقرأه 

َناُه َوَجَعْلَنا َلُه نُورًا َيْمِشي ِبِه ِفي الناسِ ﴿ :في محكم اآليات عّز وجل عليه قول اهللا الحاالت، وينطبق   ﴾َأَوَمْن َكاَن َمْيًتا فََأْحيَـيـْ
  ).األنعام١٢٢(

الدين  ستشرقين وأهلوالمالعلماء والفالسفة  :ى معجزات اهللا في كتاب اهللارَ نَـ تعالوا معي لننظر في آية واحدة من كتاب اهللا لِ 
 ديُ  والعاميين كل أمام قف له مو ومنهم من  ،ومنهم من يؤكد ،منهم من ُيشكك -ولين واآلخريند األلي بدلوه في حادثة اإلسراء بسي

بما فيها ال ينتابه أى شك  رهاتدب  نْ قد حسم هذه المور في آية واحدة، مَ  عّز وجل واهللا  -  ه، ومنهم من ال يعترف بجزٍء منهجانب من
ُسْبَحاَن الِذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه لَْيال ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإَلى ﴿ :آية واحدة يقول فيها اهللا !!هذه الرحلة المباركةى مرحلة من مراحل في أ

  ).اإلسراء١( ﴾اْلَمْسِجِد االْقَصى الِذي بَارَْكَنا َحْوَلُه لُِنرِيَُه ِمْن َآيَاتَِنا ِإنه ُهَو السِميُع اْلَبِصيرُ 
 :يأ ،ح اهللا، سب ﴿ُسْبَحاَن﴾: والعرش والكرسي، يقول له اهللاماوات سالبع رض والسن جاوز األظهر لحبيبه ومصطفاه بعد أ

وبها لها  يوم القيامة بالكيفية التي يؤهلنا يراه أى إنسان إال إذا كانأو أن  ،أو أن يحل في مكان ،نزه اهللا عن أن يظهر في زمان
  .عّز وجل ة الرحمن حضر 

أساس  للمؤمن أن يكونينبغي  عّز وجل وأن تنزيه اهللا  ،رددينتك باليقين على كل المشككين والمتقطع الش  ﴿ُسْبَحاَن﴾فكلمة 
ن يحل في أو أ ،ءن يظهر على شيأو أ ،ن يكون في شيءعلى أ عّز وجل العالمين، فينزه اهللا  عقيدة التي يعقد عليها قلبه هللا رب ال

  ).الشورى١١(﴿لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السِميُع اْلَبِصيُر﴾ : عّز وجل أو أن يغيب عن شيء، ألنه  ،شيء
إياك أن  ).بخالف ذلك عّز وجل واهللا  ،ما خطر ببالك فهو هالك كل ( :لحها لنا علماؤنا األجالءطصاالتي والقاعدة الشرعية 

 ألنه  زه وتجعله كإنسانتحي عالى في علوهت عّز وجل،  رشَ ن يحيط به بَ ه في قدرته عن أوتنز،  فه ليرى فيه بديع أو يظهر إال في أثر يكي
  .من وراء كل القوى والُقدر عّز وجل قدرته البشر، لكنه 

                                                           

 .أخرجه الترمذي عن اإلمام علي رضي اهللا عنه ١
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زه وال يحي  ،فه تكييفال يكي  عّز وجل وحتى رؤيته في الدار اآلخرة ال بكم وال بكيٍف ولكن بأنواٍر تعالت معنوية، ألن اهللا 
الشبيه  ، وعنالند  نوع الضد  نوع ،المثيل نالنظير وعسبحانه على  عّز وجل ه اهللا فنز  .عّز وجل ألنه هو الخالق البادئ البارئ  ،تحييز
  إلى السماوات؟  ي بِ الن  عال إذن لماذا ).الشورى١١( ﴾لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السِميُع اْلَبِصيرُ ﴿ :عّز وجل ألنه 

 ).األنبياء١٠٧( ﴾َوَما َأْرَسْلَناَك ِإال رَْحَمًة ِلْلَعاَلِمينَ ﴿ :يح قرآنه في تكليفه لهر للعالمين، وقال في ص أرسله رحمةً  عّز وجل ألن اهللا 
وإلى الجن في  ،نس فى الدنياإلى اإل عّز وجل هللا فأرسله ا ،ما سوى اهللا فهو من العالمين فكل  .عّز وجل ما سوى اهللا  كل   يأ :والعالمين

اهللا  بد أن يرتفع إليهم ويصعد إليهم ليعلمهم أصول الدين الذي جعلهفالرسوًال للمالئكة في السماوات،  عّز وجل األرض، وجعله اهللا 
 رضي اهللا عنهوفي ذلك يقول اإلمام أبو العزائم  .دين الختام لجميع األنام عّز وجل:  

ــــمة إسوحك ــ ــ ــ ــ ــ ــح لعالمه األعلى ورحمةُ      راء الحبيب إغاثة  ــ ــ   انِ ـن ــ
ــتنزه عن كيٍف وعن بره     ـمائه العرش فوق س رب  كُ ولم يَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ   انِ ــ

ــولكن إلظهار الجم ــ ــ ــــ ــــ ــ ــــألعلى ونيل أمالعالم ا من      ال ألهلهـ ــ   انِ ــ
ألهل المأل  -العالمين  كالم رب  - لطف هذا الكالم العلى ه إلى السماوات لُيظهر جمال هذا الدين، و ب جَ نه ُعرِ أى أ

 ﴾َبِشيًرا َونَِذيًرا - للناس جميعًا  عامةً   - َوَما َأْرَسْلَناَك ِإال َكافًة لِلناِس ﴿ :هن رسالته كما قال فيها رب أل ،كما أظهره ألهل األراضيناألعلى  
  .كافة للناس بشيراً ونذيراً ،  )سبأ٢٨(

لى الكعبة وُشق صدره وغسل ه أم هانئ، ثم ُأخذ إبنة عم ابيت  وقظ من نومه فيأُ  صلى اهللا عليه وسلمكيف ذهب وعاد وهو 
جتمع بأهل  او به إلى السماوات،  جَ نبياء إماماً، ثم ُعرِ ى باأللى بيت المقدس وصل على البراق إ سار، ثم قلبه وُحشي إيمانًا وحكمة
اهللا للكافرين والمنافقين فيها،  عدهما أليرى  إلى الناررج به إلى الجنة ليشهد ما فيها، ثم بهم، ثم عُ ي صل كل سماء من المالئكة و 

  .بعد دْ رُ بْـ اً لم يَـ دافئإلى العرش والكرسي ورجع وفراشه الذي ينام عليه ثم 
المستشرقون وهم  -اإلسراء يقظة أن ولم يصدق  -  ء كان رؤيا مناميةأن اإلسرا: حتى أن البعض تباعد فى هذا المقام وقال

يرى في المنام ما  -إنسان  ي أ -فإن اإلنسان  !!؟عتراض عليهااال مَ لِ إذا كانت الرؤيا منامية، فَ  .شككينعلى شاكلتهم من المُ  نْ ومَ 
لماذا  .ةعلينا في اآلي عّز وجل وجسماً، فرد اهللا  وروحاً ًة أما اعتراض الكافرين ألنه كان يقظ .إنسان آخر وال يعترض أحد ي يراه أ

 ي خواني أوهل هناك يا إ !!ه وعرج به هو اهللالذي أخذه وأسرى ب !!والذي أجراه له هو مواله ؟حبيببعد هذا األمر على التنس
  .﴾أسرى بعبده الذي﴿ :، ولذلك قالجل في ُعالهشك في قدرة اهللا 

شيٌء في  تهقدر وما دام الذي أسرى به اهللا نقول سمعنا وأطعنا، ألن اهللا ال يعجزه  !!ده؟ هو اهللامن الذي أسرى بعب
من له ه والذي يرضخ الوجود كل  ،واألرض، والذي خلق اإلنسان من العدمالذي خلق السماوات ألنه هو  ،السماوات وال في األرض

هو الذي أسرى بحبيبه  -والذي بيده مقاليد كل شيء  ،واألرضيد السماوات م، والذي بيده الموت والحياة، والذي بيده مقالدَ القِ 
  .ومصطفاه

، جل في ُعالهألن األمر أمر اهللا  ،فهنا ال عجب وال شك !!؟جل في ُعالهمادام األمر منسوبًا إلى قدرة اهللا إذن فلماذا العجب 
  .عناطسمعنا وأ: وال نرتاب ونقولُشك مر اهللا فال نَ ومادام ذلك أ

إذا وكلمة العبد  !!وح عبدهلم يقل برُ ، ﴾الذي أسرى بعبده﴿ :مًا فقالاسبالجسم؟ رد اهللا ردًا ح كيف كان اإلسراء بالروح أم
روحه تكون رؤيا منام، ولو ُوجد ورأت و حياة، لو نام اإلنسان وتحركت لق على أى إنساٍن له جسٌم فيه روٌح أتطُأطلقت في الدنيا 
تطلق على  )دبْ عَ (أو نقول جثة، لكن كلمة  ،أو نقول جيفة نقول عليه عبد، ولكن نقول َميٌت، خرجت روحه الاإلنسان بجسمه و 

  :والروحالجسم الذي فيه حياة، الجسم 



 القرآن وحقيقة اإلسراء والمعراج                    فضيلة الشيخ فوزي محمد أبوزيد                         

  ١٤٣٢رجب  ١٦م الموافق ١٧/٦/٢٠١١   عة بمسجد الجمعية العامة للدعوة إلى اهللا بالزقازيقخطبة الجم                    -  ٤ -

ــَـ آي يفِ  اهللاُ  رَ بَـ خْ أَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــصَ وِ لْ ٍد لِ بْ عَ ى بِ رَ سْ أَ  هُ ن أَ        تْ ـمَ كِ ْـ ُأح ةٍ ـ ــ ــ ــ ــ ــ   الـ
  اليَ الخَ وِ ٌل قْ فيه عِ  روحٌ  يهِ فِ        يذِ ال  مَ سْ الجِ  يضِ تَ قْ يَـ  دٍ بْ عَ  ظُ فْ لَ 

وفيه كل ملكات اإلنسان  ،حيوية وفيه حياةوفيه  ،يعني فيه جسم وفيه روحٌ  )دبْ عَ (ألن كلمة  !!رد قاطع )دبْ عَ (كلمة 
وحاً خبر القرآن أن اإلسراء كان رُ بعد أن أ ،كفإياك أن تشك بعد ذل .عّز وجل وخطوات اإلنسان التي استودعها وأودعها فيه الرحمن 

 ةِ ن من سُ مما ورد من البراهين  له وال عد  حد  يد واألدلة والبراهين فهناك ما الومن المؤ  .صلى اهللا عليه وسلموجسمًا لسيد ولد عدنان 
 بِ الن األمين، ومن اكتفى بالق ي نْ مَ  رآن فالقرآن دليله ظاهٌر للعيان لكل  ه في كالم الرحمن تدبر وتفق عّز وجل.  

 :األرضية ونهايتهاوحدد بداية الرحلة  ؟قصىمن المسجد الحرام إلى المسجد األ عّز وجل اهللا به  جَ رَ عَ ى به اهللا وَ رَ سْ لماذا أَ 
زه وهو الذي يجه  ،نه من الرؤياه هو الذي يمك ام موالريه هو مواله، وما دآياتنا، ولكن الذي يُ  ى منرَ يَـ لِ : ولم يقل ،﴾لُِنرِيَُه ِمْن َآيَاتَِنا﴿

ة ي شِ رْ ورأى آياٍت عَ  ،نانيةورأى آياٍت جِ  ،ورأى آيات سماوية ،فقد رأى آياٍت أرضية .جل في ُعالهفال عجب على قدرة اهللا  ،إلى الرؤيا
   .نو بقابياء اهللا ورسل اهللا السنسأله أ بال سؤال كما ،وكاشفه بها مواله ،عانه عليها اهللاأ ،وال ُتحدّ  ال تُعد  ورأى آياتٍ 

وربما لم يعطهم اهللا بعد ما ، فإن أنبياء اهللا السابقين طلبوا من اهللا، صلى اهللا عليه وسلماألمين  يبين اهللا منزلة الحبيبوهنا 
وابراهيم  ).هود٤٦( ﴾ا نُوُح ِإنُه لَْيَس ِمْن َأْهِلكَ يَ ﴿: عليه اهللا وقال د فرَ  ـ ﴾َرب ِإن ابِْني ِمْن َأْهِلي﴿ :نوٌح طلب من اهللا وقال !!طلبوا

من اهللا وموسى طلب  ؟)البقرة٢٦٠( ﴾أولم تؤمن﴿: هويريه كيف يحي الموتى، فقال له رب  طلب من اهللا أن يريه ملكوت السماوات،
  .لب من اهللا نزول المائدةسى طوعي). األعراف١٤٣( ﴾َرب َأرِِني أَْنظُْر ِإلَْيَك قَاَل َلْن تـََراِني﴿ :الرؤيا وقال

وخصوصية من  ،وعطاًء من اهللا ،حضرة اهللا نْ ، ولكن تفضًال مِ كما سمعنا بال طلباهللا  وأراه من آيات لكن اهللا كاشف حبيب 
وال طلٍب  ن عليه اهللا بالولذلك مَ  !!ليا والدرجة الُعظمى في القرب من حضرة اهللالنعلم أنه في المكانة العُ  ،مصطفاهاهللا لحبيبه و 

   .﴾لُِنرِيَُه ِمْن َآيَاتَِنا﴿: وأراه ربإ
صلى اهللا عليه قال  .هليرى بها آيات رب  ،وبصرًا من بصره ،أن اهللا أعطاه سمعًا من سمعه !!كيف يرى ما لم نستطع أن نراه؟

 ،الذي يسمع به هُ عَ مْ سَ  تُ نْ ه كُ تُ بْ بَ حْ فإذا أَ ه، إلى بالنوافل حتى أحب  يزال عبدي يتقرب الو : (دسيفي حديثه الق تعالىيقول اهللا  :وسلم
 يولئن استعاذ ب ،ورجله التي يسعى بها، ولئن سألني ألعطينه ،ويده التي يبطش بها ،الذي ينطق به هُ انَ سَ لِ وَ  الذي يبصر به، هُ رَ صَ بَ وَ 

  ).أدعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة: (أو كما قال .٢)ألعيذنه
  :الخطبة الثانية

ومكانًا لقربه وفضله  ،جل شأنهنظره ل ّالً حِ ، وجعل قلوبنا مَ ووسعنا بعطاياه ،الذي أكرمنا بنعماه ،العالمين  رب الحمد هللا
وبارك على سيدنا  مْ وسل  اللهم صل  .هاهللا ورسولُ  دُ بْ ن سيدنا محمدًا عَ أوأشهد  ،له أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك وأشهد .وعطاياه
  ...أما بعد  .العالمين عدائنا يا رب نصرنا على أاواشفنا و نا ونج  ،وادفع عنا الشر ،خيرواعطنا ال ،محمد

لنفسي أوًال وإلخواني ثانياً  -ه ن أقولُ أ وكل ما أردتُ  ،فإن الكالم له شجون ،طالةسامحوني في اإل :خوة المؤمنونفيا أيها األ
  .إلى آخر الزمانلنا بلسماً شافياً وجعله  ،نزل لنا القرآنأأن اهللا  -

هل نتردد على هل نتردد على القرآن كما نتردد على الصيدليات لنأخذ منها األدوية لألجسام؟  !!أين نحن من القرآن؟
ن إن القرآ وشراب األبدان؟ركات ونأخذ منها قوت األبدان ام رواح كما نذهب إلى السوبرالقرآن لنأخذ غذاء القلوب وشراب األ

 م صلى نايقول فيه نبيالقرآن الكريم مأدبة اهللا ( :اهللا عليه وسل ٣)في األرض عّز وجل.   
                                                           

  .البخاري عن أبي هريرة رضي اهللا عنه ٢
  .)استطعتم إن هذا القرآن مأدبة اهللا فخذوا منه ما: (ابن مسعود رضي اهللا عنه بلفظرواه الحاكم عن عبد اهللا  ٣
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 ش المهمة الجامعة المانعة التي فيها كل ومع  أوالدنا عوفي أرزاقنا وم ،وفي دولتنانفسنا في أ ،في دنيانا وآخرتنا -نا يٍء يهم
ن نفتح كتاب اهللا في كتاب اهللا، لكن نحتاج أجمعين أ عالجه ،يحدث فيه مصاب -  ومع جيراننا وكل شيٍء لنا في حياتنا ،زوجاتنا

  ! !آية .. ونتدبر منه كل يوم ولو آية
بذلك إنه  ،وينوى العمل بها في هذا اليوم ،بهها على لوح قلط آية واحدة من كتاب اهللا؟ ثم يخُ ن يتدبر منا أ يعجز كل  هل

ٍر َأْو أُنـَْثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَـَلُنْحِييَـنُه َحَياًة طَيَبًة َولََنْجزِيـَنـُهْم َأْجَرُهْم بَِأْحَسِن َما َكانُوا َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن ذَكَ ﴿ :يصير ممن يقول فيهم اهللا
   ).النحل٩٧( ﴾يـَْعَمُلونَ 

   .ن شاء اهللاخرى بعد الصالة لمن شاء إأا عودة ولن
وأنيسًا لنا في  ،وذهاب غمنا وهمنا ،وجالء حزننا ،قلوبنان يجعل القرآن ربيع أفي هذا الوقت الكريم  عّز وجل نسأل اهللا 

  .في حركاتهم وسكناتهمبه  ون حالله ويحرمون حرامه، ويستنيرونل حِ يُ ن يجعلنا من الذين وأ، وشفيعاً لنا في حشرنا ،ناقبور 
ا على العمل به ن ، وأعِ لبيانوأفض علينا منه ا فيه سعًة لتدبر كالم حضرة الرحمن،واجعل وقتنا  ،اللهم بارك لنا في القرآن

    .العالمين يا رب  ،ركانالجوارح واألب
إنك سميع مجيب  ،األحياء منهم واألموات ،والمؤمنين والمؤمنات ،والمسلماتوللمسلمين  ،نااغفر لنا ولوالدياللهم  
  .العالمين يا رب  ،الدعوات

  .لى طريقك المستقيموإ أجمعين إلى الحق  إخواننا وأهلينا والمسلمينو  بناصيتنا وأوالدنا ذْ اللهم خُ 
﴾ انطَ لْ سُ  مْ هِ يْ لَ عَ  كَ لَ  سَ يْ ي لَ ادِ بَ عِ  ن إِ ﴿: نين في قولكواجعلنا محص على الفتن التي تمأل حياتنا في هذا الزمان،  اللهم اقضِ 

اللهم أخرج مصر ورجالها من هذه  .ا عليهم في هذا الزمانوأعن  ،اكينابين واألف على أيدي البلطجية والنص ، وخذ )سراءاإل٦٥(
  .صلى اهللا عليه وسلمالرؤف الرحيم  كَ دَ بْ جميعاً خلف عَ واجعلنا  ،وعلى المنهج المستقيم ،واجعلنا على القدم القويم ،الحيرة

المقدس  بيتمنهم ص وخل  ،جمعينعلى اليهود ومن عاونهم أ وأقضِ  ،والظالمين بالظالمين ،الكافرين بالكافرين كْ لِ هْ االلهم 
  .ليا في الخافقينواجعل أهل ال إله إال اهللا لهم الكلمة العُ  ،ن في بلدان المسلمينعلى كل الفتن القائمة اآل واقضِ ، وأرض فلسطين

َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َوا ِإن اهللاَ ﴿ :عباد اهللا أتقوا اهللا ْلُمْنَكِر َواْلبَـْغِي يَِعُظُكْم َلَعلُكْم يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواالْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَبى َويـَنـْ
  ).النحل٩٠( ﴾َتذَكُرونَ 

  .اذكروا اهللا يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصالة
  

******************* 

   


