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 عظمة القرآن الكريم

"، عظمة القرآن الكريمخطبة الجمعة بعنوان: " - حفظه اهلل - ألقى فضيلة الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي
صلى اهلل عليه وسلم  -، وعند النبي محمد -سبحانه  -القرآن الكريم وعظمته عند اهلل  عنوالتي تحدَّث فيها 

، وبيَّن أن من إذا عِلَم ذلك فسيعرف قدرَه عند نفِسه واألنبياء قبله، وعند الجنِّ، وعند الصحابة، وأن المسلم -
 .آياته، والعمل به، وتعليمهبه، واإلكثار من قراءته، وفهمه، وتدبُّر  آثار ذلك: االهتمام والعناية

 

 الخطبة األولى

 يَ تَِّخذْ  َوَلمْ  َواأْلَْرضِ  السََّماَواتِ  ُمْلكُ  َلهُ  الَِّذي( 3) َنِذيًرا ِلْلَعاَلِمينَ  لَِيُكونَ  َعْبِدهِ  َعَلى اْلُفْرقَانَ  نَ زَّلَ  الَِّذيالحمد هلل 
، كثيًرا  ، أحمُد ربي وأشُكره[8 ،3: الفرقان] تَ ْقِديًرا فَ َقدَّرَهُ  َشْيء   ُكلَّ  َوَخَلقَ  اْلُمْلكِ  ِفي َشرِيك   َلهُ  َيُكنْ  َوَلمْ  َوَلًدا

، وأشهد أن نبيَّنا وِسع كلَّ شيء  رحمًة وعلًما إنه كان عليًما قديًرا ال إله إال اهلل وحده ال شريك لهوأشهد أن 
 ،شًِّرا ونذيًرا، وداعًيا إلى اهلل بإذنه وسراًجا منيًرابعثَه اهلل بين يَدي الساعة شاهًدا وُمب هه ورسولُ وسيَدنا محمًدا عبدُ 

 .صالًة وسالًما كثيًرااللهم صلِّ وسلِّم وباِرك على عبدك ورسوِلك محمد  وعلى آله وصحبه 

 أما بعد:

 .ينال ُتضيِّعوا أمَر اهلل فمن ُحرِم التقوى كان من الخاِسر ، و حقَّ التقوى تكونوا من الُمفِلحينتعالى  فاتقوا اهلل

 :عباد اهلل

ُر من كل  اذُكروا نعمَة القرآن الكريم الذي جعَله اهلل رحمًة للعالمين، يهِدي للتي هي أقوم، ويُبشُِّر بكل خير ، وُيحذِّ
، قال اهلل تعالى:   َوَرْحَمة   ىَوُهدً  الصُُّدورِ  ِفي ِلَما َوِشَفاء   رَبُِّكمْ  ِمنْ  َمْوِعظَة   َجاَءْتُكمْ  َقدْ  النَّاسُ  َأي َُّها يَاشرٍّ

 .[307: األنبياء] لِْلَعاَلِمينَ  َرْحَمةً  ِإالَّ  َأْرَسْلَناكَ  َوَما، وقال تعالى: [77: يونس] لِْلُمْؤِمِنينَ 
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وإذا عِلَم الُمسِلم عظمَة هذا القرآن العظيم وعِلم فضائَله التي ال ُيحيُط بها إال من أنزَله عُظَمت عنايُته بهذا 
اهتماُمه بهذا الذِّكر الحكيم، فبذَل ُجهَده، وسخَّر طاقَته ُوسَعه في تعلُّمه وتعليِمه، وتدبُّره الكتاب العزيز، وزاَد 

 والعمل به بقدر ما يُوف ُِّقه اهلل ويُعيُنه.

، ويقوم -عز وجل  - القرآن عليه، ويُوفِّي به ُشكَر نَِعم كتاب اهلل ومهما قاَم الُمسلم به من عمل  يُؤدِّي به حقوقَ 
، ولكنَّ اهللبحقوق  يرحُم ويتفضَّل،  - تبارك وتعالى - عبادة اهلل تعالى على الكمال والتمام فهو ُمقصِّر  ضعيف 

 ويقَبُل القليَل، ويُثيُب بالَجزيل.

 أيها المسلم:

ومنزلَته في قلبك، وأدركَت تمام اإلدراك حقائَق فضائِله وعموَم خيره  هل عِلمَت وعرفَت عظمَة القرآن الكريم
 اته ونفِعه؟!وبرك

عز  - وقدَر منزلته في قلِبك إال إذا عِلمَت تعظيَم اهللحقائَق عظمة القرآن العظيم،  - أيها المسلم - لن تعرف
، وإال إذا عرفَت عظيَم منزلته عند المالِئكة الكرام، ربِّ العالمينلكتابه، وثناَءه عليه، ورفَع مكانته عند  - وجل

 ممهم وعند أهل الكتاب، وعند اإلنس والجنِّ، وكفى باهلل شهيًدا.وعرفَت فضَله عند األنبياء وأُ 

 أيها المسلمون:

باألوصاف بكل الثناء من إن ربَّ العزَّة والجالل عظَّم القرآن الكريم ورفَع منزلته كما هو أهُله، وكما يستحقُّ 
، وأكثَر اهلل من ذكِر هذا الكتاب العزيز ذكًرا جعَله في أعزِّ مكانة   ، موصوفًا بأحسن النُّعوت وأجلِّ الصفات، جميل 

 ليعلَم الناُس عظمَة هذا القرآن الكريم، وليعَلموا قدَر نعمِة كالِم اهلل على العباد. فأعظُم الن َِّعم: اإليمان، والقرآن.

 وفضُل كالم اهلل على سائر الكالم كفضِل اهلل على خلِقه.
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: السجدة] رَبِّكَ  ِمنْ  اْلَحقُّ  ُهوَ  َبلْ  افْ تَ َراهُ  يَ ُقوُلونَ  َأمْ ل اهلل تعالى: وصَف اهلُل القرآَن الكريَم بأنَّه )الحق(، قا
1]. 

 َلِكَتاب   َوِإنَّهُ : ، وال يُبِطله شيء، وال يلحُقه نقص، وال يُشوبُه باطل ، قال تعالىوالحق: هو الثابُت الذي ال يتغيَّر
، وقال [48 ،43: فصلت] َحِميد   َحِكيم   ِمنْ  تَ ْنزِيل   َخْلِفهِ  ِمنْ  َواَل  يََدْيهِ  بَ ْينِ  ِمنْ  اْلَباِطلُ  يَْأتِيهِ  اَل ( 43) َعزِيز  

، وقال تعالى: [3: هود] َخِبير   َحِكيم   َلُدنْ  ِمنْ  ُفصَِّلتْ  ثُمَّ  آيَاتُهُ  ُأْحِكَمتْ  ِكَتاب  تعالى في وصف هذا القرآن: 
َناُهمْ  َوَلَقدْ   اْلَحِكيمِ  اْلِكَتابِ  آيَاتُ  تِْلكَ ، وقال تعالى: [78: األعراف] ْلم  عِ  َعَلى َفصَّْلَناهُ  ِبِكَتاب   ِجئ ْ

 َهَذا: - تعالىتبارك و  -، وقال [83: البروج] َمِجيد   قُ ْرآن   ُهوَ  َبلْ : -عز وجل  - ، وقال[3: يونس]
عز وجل  - ، وقال[2: التغابن] َأنْ َزْلَنا يالَّذِ  َوالنُّورِ  َوَرُسوِلهِ  بِاللَّهِ  فَآِمُنوا، وقال تعالى: [33: الجاثية] ُهًدى

 َلَعِلي   َلَديْ َنا اْلِكَتابِ  ُأمِّ  ِفي َوِإنَّهُ : -عز وجل  - ، وقال[28: األنعام] ُمَباَرك   َأنْ َزْلَناهُ  ِكَتاب   َوَهَذا: -
 .[4: الزخرف] َحِكيم  

َيانًا اْلِكَتابَ  َعَلْيكَ  َناَونَ زَّلْ : -عز وجل  - وقد فصَّل اهلل في القرآن كلَّ شيء ، قال  َوَرْحَمةً  َوُهًدى َشْيء   ِلُكلِّ  تِب ْ
 .[22: النحل] ِلْلُمْسِلِمينَ  َوُبْشَرى

 .[2: الحجر] َلَحاِفظُونَ  َلهُ  َوِإنَّا الذِّْكرَ  نَ زَّْلَنا َنْحنُ  ِإنَّا: -عز وجل  - وحِفَظه اهلل من الزيادة والنُّقصان، قال

وصفاتِه الُعظمى تدلُّ على تعدُّد المعاني الجليلة له وكثرتِها، وما ذكرنَاه قليل  من كثير ،  وكثرُة أسماء القرآن
 ِإلَْيكَ  َأنْ َزلَ  ِبَما َيْشَهدُ  اللَّهُ  َلِكنِ : -عز وجل  - والمالئكُة الِكرام يُعظُِّمون هذا القرآَن لعلِمهم بفضائِله، قال

 .[311: النساء] َشِهيًدا بِاللَّهِ  وََكَفى ْشَهُدونَ يَ  َواْلَماَلِئَكةُ  ِبِعْلِمهِ  َأنْ َزَلهُ 

 َسَفَرة   بِأَْيِدي( 34) ُمَطهََّرة   َمْرُفوَعة  ( 31) ُمَكرََّمة   ُصُحف   ِفيعن هذا القرآن:  - تبارك وتعالى - وقال
 .[37 -31: عبس]

 قال الُمفسِّرون: "هم المالئكة".
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الذي يقرُأ القرآن وهو ماهر  به »قال:  - صلى اهلل عليه وسلم - عن رسول اهلل - رضي اهلل عنها -وعن عائشة 
 ؛ رواه البخاري ومسلم.«مع الكرام البَررة

وعند أُممهم المؤمنين بهم، فقد قال اهلل في  - الصالة والسالم معليه -وأما تعظيُم القرآن المجيد عند األنبياء 
 .[321: راءالشع] اأْلَوَّلِينَ  زُبُرِ  َلِفي َوِإنَّهُ ذلك: 

في "تفسيره": "وإن ِذكَر هذا القرآن والتنويَه به لموجود  في ُكتب األولين المأثُورة  - رحمه اهلل -قال ابن كثير 
 اه . ".الذين بشَّروا به في قديِم الدهر وحديِثه، كما أخَذ اهلل عليهم الميثاَق بذلك عن أنبيائِهم

 فَآَمنَ  ِمْثِلهِ  َعَلى ِإْسَرائِيلَ  بَِني ِمنْ  َشاِهد   َوَشِهدَ  بِهِ  وََكَفْرُتمْ  اللَّهِ  ِعْندِ  ِمنْ  َكانَ  ِإنْ  َأرََأيْ ُتمْ  ُقلْ وقال تعالى: 
َلى ِإَذا قَ ْبِلهِ  ِمنْ  اْلِعْلمَ  ُأوتُوا الَِّذينَ  ِإنَّ  تُ ْؤِمُنوا اَل  َأوْ  بِهِ  آِمُنوا ُقلْ ، وقال تعالى: [30: األحقاف] َواْسَتْكبَ ْرُتمْ   يُ ت ْ

 ِلْْلَْذقَانِ  َوَيِخرُّونَ ( 302) َلَمْفُعواًل  رَب َِّنا َوْعدُ  َكانَ  ِإنْ  رَب َِّنا ُسْبَحانَ  َويَ ُقوُلونَ ( 307) ُسجًَّدا ِلْْلَْذقَانِ  َيِخرُّونَ  ِهمْ َعَليْ 
 .[302 -307: اإلسراء] ُخُشوًعا َويَزِيُدُهمْ  يَ ْبُكونَ 

 ِمنَ  تَِفيضُ  َأْعيُ نَ ُهمْ  تَ َرى الرَُّسولِ  ِإَلى أُْنِزلَ  َما َسِمُعوا َوِإَذا: وقال تعالى عن القسِّيسين والرُّهبان الُمذِعنين للحقِّ 
َنا آَمنَّا رَب ََّنا يَ ُقوُلونَ  اْلَحقِّ  ِمنَ  َعَرُفوا ِممَّا الدَّْمعِ   .[21: المائدة] الشَّاِهِدينَ  َمعَ  فَاْكُتب ْ

 َحَضُروهُ  فَ َلمَّا، قال تعالى: ا إليه من وراَءهم من أقواِمهمولما سِمَعت الجنُّ هذا القرآن آَمنوا به، وعظَّموه، ودَعو 
قًا ُموَسى بَ ْعدِ  ِمنْ  أُْنِزلَ  ِكَتابًا َسِمْعَنا ِإنَّا قَ ْوَمَنا يَا َقالُوا( 82) ُمْنِذرِينَ  قَ ْوِمِهمْ  ِإَلى َولَّْوا ُقِضيَ  فَ َلمَّا َأْنِصُتوا قَاُلوا  ُمَصدِّ
 ، وأنزل اهلل في هذا سورَة الجنِّ.[10 ،82: األحقاف] ُمْسَتِقيم   َطرِيق   َوِإَلى اْلَحقِّ  ِإَلى يَ ْهِدي يََدْيهِ  بَ ْينَ  ِلَما

يتُلو هذا القرآن على أحد  من البشر وهو ُمتجرِّد  من الِكبر والهَوى  - صلى اهلل عليه وسلم -وما كان رسوُل اهلل 
مكانه، وصاَر آيًة في كل مكان  بشريٍّ، وما ذلك إال لقوة أسلَم والحَسد واالغترار بُزخرف الدنيا ومتاِعها إال 

 ُسلطان القرآن على القلوب، وشدَّة تأثيره على النفوس.
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عظمَة هذا القرآن ومكانَته عند ربِّ العالمين الذي أنزَله، وعند المالئكة، وعند  - أيها المسلم - فإذا عرفتَ 
بالحق، وعند الصحابة، وعند الجنِّ؛ عرفَت منزلَة القرآن في  األنبياء وأُممهم، وعند أهل الكتاب الُمصدِّقين

 تعرُف ذلك من نفِسك تماًما. - أيها المسلم - قلِبك، وأنت

فإن كان تعظيُم القرآن في قلِبك ومكانَته ومنزلَته في قلِبك كما يجُب للقرآن، وكما يليُق بهذا الكتاب، وكما 
الثباَت على تعظيم القرآن  - تبارك وتعالى - ى هذه النِّعمة، واسأل اهلليحبُّ اهلل ويرَضى، فاحَمد اهلل تعالى عل

المجيد، وعلى العمل به، وإن كان تعظيُم القرآن ومنزلُته في قلبك أقلَّ مما يجُب وأقلَّ مما يليُق بالقرآن العظيم، 
، وتداَرك ما فاَت من الُعمر؛ فما أنت في ه من خير  ونِعمة  وطاعة  في فُتب إلى اهلل، واستدِرك ما كان من نقص 

 الدنيا، وما تكون فيه في اآلخرة من نعيِم الجنة فسبُبه القرآن. فاعِرف له قدرَه، وُقم بما يجُب له.

بالُمعِجزات الكثيرة التي يُؤمُن على مثِلها الناس، ولكنَّ  - صلى اهلل عليه وسلم -سيَد البشر محمًدا وقد أيَّد اهلل 
ما »: -صلى اهلل عليه وسلم  -هي: القرآن العظيم، لقول النبي  - صلى اهلل عليه وسلم -ي أعظَم ُمعِجزة  للنب

؛ رواه «من نبيٍّ بعَثه اهلل إال ُأوِتي ما مثُله آمَن عليه البشر، وإنما الذي ُأوتيُته وحًيا، فأرجو أن أكون أكثرهم تابًِعا
 .-رضي اهلل عنه  -البخاري من حديث أبي هريرة 

إلى آخر الدهر، وإعجاُز القرآن العظيم  لمجيد هو الُمعِجزُة الُعظمى في كل زمان، باِقية  إلى يوم القيامةفالقرآن ا
وبالَغته، وفي تشريعاته، وفي ُشموِل أحكامه، وفي عدِله ورحمِته وحكمِته، وفي وفائِه لحاجات البشر،  في نظِمه

بال زيادة  وال نُقصان، وفي تأثيره العظيم على القلوب؛ فقد عِجز اإلنُس والجنُّ عن أن يأتُوا بمثِله وفي أبديَّة بقائِه 
ْنسُ  اْجَتَمَعتِ  لَِئنِ  ُقلْ أو بعشر ُسور  مثِله، قال اهلل تعالى:   يَْأتُونَ  اَل  اْلُقْرآنِ  َهَذا ِبِمْثلِ  يَْأتُوا َأنْ  َعَلى َواْلِجنُّ  اإْلِ

أن يأتوا بسورة  من مثِله؛ فسورُة الكوثر  بل عِجزوا .[22: اإلسراء] َظِهيًرا لِبَ ْعض   بَ ْعُضُهمْ  َكانَ  َوَلوْ  ِبِمْثِلهِ 
.  أعَجزتهم، وهي عشُر كلمات 
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 َلْواَل  َوقَالُوا: -تبارك وتعالى  - ولما سأَل الكفاُر آيات  ماديَّة، بيَّن اهلل أن القرآن أعظم الُمعِجزات، قال اهلل
 اْلِكَتابَ  َعَلْيكَ  َأنْ َزْلَنا َأنَّا َيْكِفِهمْ  َأَوَلمْ ( 70) ُمِبين   نَِذير   َأنَا َوِإنََّما اللَّهِ  ِعْندَ  اآْليَاتُ  ِإنََّما ُقلْ  رَبِّهِ  ِمنْ  آيَات   َعَلْيهِ  أُْنِزلَ 
َلى  َحِديث   فَِبَأيِّ ، وقال تعالى: [73 ،70: العنكبوت] يُ ْؤِمُنونَ  ِلَقْوم   َوِذْكَرى َلَرْحَمةً  َذِلكَ  ِفي ِإنَّ  َعَلْيِهمْ  يُ ت ْ
 .[327: األعراف] يُ ْؤِمُنونَ  بَ ْعَدهُ 

ُيخاِطُب العقل البشري في كل زمان  وفي كل مكان  بالبراهين واألدلَّة التي يُذِعُن معها العقُل والقرآُن الكريُم 
، أو يُعِرُض اإلنساُن وُيسلُِّم بها، فينقاُد اإلنساُن للحقِّ راضًيا ُمختارًا، ُمحبًّا للخير  والحق، ُمبِغًضا للباطِل والشرِّ

 له الباطل، وقد قاَمت عليه ُحجَّة اهلل، ولن يُضرَّ إال نفَسه.وقد تبيَّن  قد تبيَّن له الحقُّ بهذا القرآنُمعانًدا ُمكاِبًرا، 

العقُل البشري، قال اهلل تعالى: والقرآن الكريم يسُلك شتَّى الطرق النافعة لهداية الُمكلَّفين، والتي يقُصُر عنها 
: اإلسراء] َكِبيًرا َأْجًرا َلُهمْ  َأنَّ  الصَّاِلَحاتِ  يَ ْعَمُلونَ  الَِّذينَ  اْلُمْؤِمِنينَ  َويُ َبشِّرُ  َأقْ َومُ  ِهيَ  لِلَِّتي يَ ْهِدي اْلُقْرآنَ  َهَذا ِإنَّ 

2]. 

وينُشر الرحمة والعدل، وُيصِلح القلوب، ويجِلُب ، فالقرآُن العظيم ينفع الُمكلَّفين أعظم النفع، وُيصِلح المجتمع
الخيرات، ويدفُع الشُّرور والُمهِلكات إذا داَوم الُمكلَّفون على تالوتِه، وتدبَّروا معانِيه، وعِملوا به، وتعلَّموه وعلَّموه 

 وُمجتمَعهم. أبناَءهم

صلى  -م القرآن عماًل بوصية رسول اهلل ، يُعلِّمون األُم- رضي اهلل عنهم -وقد كان هذا النهُج ديدَن الصحابة 
اَله والصحابَة في األمصار بتعليم الناس القرآن واإلقالل  - رضي اهلل عنه -، وقد أمَر ُعمُر -اهلل عليه وسلم  ُعمَّ

 ."لئال ينشغل الناُس عن القرآنمن الحديث. قال: "

وكبيرة أو صغيرة إال وَجدوا ُحكَمه في القرآن،  والقرآن حياتهم وِعزُّهم، وفصُل ما بينهم، لم يِرد عليهم ُمعِضلة
فهو نوُر حياتهم، وقائُِدهم إلى كل خير، وال صالح ألمة اإلسالم إال بأن تسُلك سبيَلهم وتتَِّبع آثاَرهم؛ فالقرآن هو 

 الذي يعِصُمها من الفتن ويُؤلِّف بين قلوب ُمجتمعاتها، وُيِحلُّ ُمعِضالتها.
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. فقلت: ما «أال إنها ستكون فتنة»: -صلى اهلل عليه وسلم  -قال: قال رسول اهلل  - رضي اهلل عنه -عن علي 
كتاب اهلل؛ فيه نبُأ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم، وُحكم ما بينكم، وهو الفصُل »المخرُج منها يا رسول اهلل؟ قال: 

اهلل، وهو حبُل اهلل المتين، وهو  ليس بالَهزل، من ترَكه من جبَّار قصَمه اهلل، ومن ابتَغى الُهدى في غيره أضلَّه
األهواء، وال تلتِبُس به األلِسنة، وال يشَبع منه  الذِّكُر الحكيم، وهو الصراُط الُمستقيم، هو الذي ال تزيُغ به

 ْعَناَسمِ  ِإنَّا العلماء، وال يخَلُق على كثرة الردِّ، وال تنقِضي عجائُِبه، هو الذي لم تنتِه الجنُّ إذ سِمَعته حتى قالوا:
من قال به صَدق، ومن عِمل به ُأِجر، ومن حكَم به عدَل، . [8 ،3: الجن] الرُّْشدِ  ِإَلى يَ ْهِدي( 3) َعَجًبا قُ ْرآنًا

 ؛ رواه الترمذي.«ومن دعا إليه ُهِدَي إلى صراط  ُمستقيم

لكان حاُل المسلمين اليوم أحسن  اعتَنوا بالقرآن كعناية السلف الصالح تعلًُّما وتعليًما وتطبيًقاولو أن الُمكلَّفين 
حال، ولكانوا في عزٍّ يسرُّهم ويسوء عدوَّهم، ولم تُسؤ حاُل المسلمين حتى دخل عليهم النقُص في تعلُّم القرآن 

 وتعليمه وتالوته والعمل به والعناية به.

رواه الترمذي من حديث ؛ «من قرأ منه حرفًا فله بكل حرف  عشُر حسنات»وقد جعل اهلل تعالى تالوَته عبادًة؛ ف  
 .-رضي اهلل عنه  -ابن مسعود 

الحالُّ »قال: قال رجل : يا رسول اهلل! أيُّ العمل أحبُّ إلى اهلل؟ قال:  - امرضي اهلل عنه -وعن ابن عباس 
 ؛ رواه«الذي يضِرُب من أول القرآن إلى آخره، كلما حلَّ ارتَحل». قال: وما الحالُّ الُمرتِحل؟ قال: «الُمرتِحل
 الترمذي.

ُلونَ  الَِّذينَ  ِإنَّ والثواُب لمن قرَأ حفظًا أو من الُمصحف، قال اهلل تعالى:   َوَأنْ َفُقوا الصَّاَلةَ  َوَأقَاُموا اللَّهِ  ِكَتابَ  يَ ت ْ
 َشُكور   َغُفور   ِإنَّهُ  َفْضِلهِ  ِمنْ  زِيَدُهمْ َويَ  ُأُجوَرُهمْ  لِيُ َوف ِّيَ ُهمْ ( 82) تَ ُبورَ  َلنْ  ِتَجارَةً  يَ ْرُجونَ  َوَعاَلنَِيةً  ِسرًّا َرَزقْ َناُهمْ  ِممَّا

 .[10 ،82: فاطر]
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ني وإياكم بما فيه اآليات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا وأستغفر اهلل عَ بارك اهلل لي ولكم في القرآن العظيم، ونفَ 
 .فاستغفروه من كل ذنب   ،لمسلمينلي ولكم ول

 

 الخطبة الثانية

، وأشهد أن ال إله إال اهلل وأشكُره، وأتوُب إليه وأستغِفُره ربِّي ، أحمدُ الذي أنزل الكتاب ،العزيز الوهابالحمد هلل 
، الشافُع الُمشفَّع يوم الحسابه ه ورسولُ دنا محمًدا عبدُ نا وسيِّ وأشهد أن نبيِّ  ،الرحيُم التواب وحده ال شريك له

 .لمتقين الُمتَّبعين للسنة والكتابااللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه 

 :أما بعد

 .بالتقرُّب إليه بالصالحات، وُمجانَبة المحرَّماتفاتقوا اهلل 

 أيها المسلمون:

في حجَّة الوداع: الترغيُب الُمؤكَّد بالتمسُّك بكتاب اهلل تعالى  - صلى اهلل عليه وسلم -إن آخر وصيَّة النبي 
تركُت فيكم »: -عليه الصالة والسالم  -؛ ففي ذلك الجمع العظيم قال -سالم عليه الصالة وال -وبُسنَّة رسوله 

 .«ما إن تمسَّكتم به لن تضلُّوا بعدي: كتاَب اهلل وُسنَّتي

فالقرآن حبُل اهلل المتين، من تمسَّك به قاَده إلى ِرضوان اهلل وإلى جنات النعيم، وهداه لكل خير وجنََّبه كل شرٍّ 
 َوَهَذا، وقال تعالى: [301: عمران آل] تَ َفرَُّقوا َواَل  َجِميًعا اللَّهِ  ِبَحْبلِ  َواْعَتِصُموالى: وبالء، قال اهلل تعا

 .[377: األنعام] تُ ْرَحُمونَ  َلَعلَُّكمْ  َوات َُّقوا فَاتَِّبُعوهُ  ُمَباَرك   َأنْ َزْلَناهُ  ِكَتاب  

 ومن أراد أن ُيخاِطَبه ربُّه فليقرأ كتابَه.
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 عباد اهلل:

وقد ، [71: األحزاب] َتْسِليًما َوَسلُِّموا َعَلْيهِ  َصلُّوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَا النَِّبيِّ  َعَلى ُيَصلُّونَ  َوَماَلِئَكَتهُ  اللَّهَ  نَّ إِ 
 .«اى اهلل عليه بها عشرً صلَّ  واحدةً  صالةً  ى عليَّ من صلَّ » :-صلى اهلل عليه وسلم  -قال 

 .د األولين واآلخرين وإمام المرسلينموا على سيوا وسلِّ فصلُّ 

مجيد، اللهم  إنك حميد   ،يت على إبراهيم وعلى آل إبراهيمكما صلَّ   ،اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد
 مجيد. إنك حميد   ،كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم  ،بارك على محمد وعلى آل محمد

 ،وعمر ،أبي بكر :األئمة المهديين ،عن الخلفاء الراشدين ارضَ و اللهم  ،عن الصحابة أجمعين اللهم وارضَ 
، وعن التابعين ومن تِبَعهم بإحسان  إلى يوم الدين، اللهم وارَض أجمعين نبيِّك باصحأوعن سائر  ،وعلي ،وعثمان

 .عنا معهم بمنِّك ورحمتك يا أرحم الراحمين

انُصر دينك وكتابك وُسنَّة نبيِّك يا رب اللهم ، رينالكفر والكاف اللهم أِذلَّ ، اإلسالم والمسلمين زَّ اللهم أعِ 
 العالمين.

اللهم انصر إخواننا المسلمين، اللهم انصر المؤمنين، اللهم انُصر المسلمين في كل مكان، اللهم انُصر 
 المسلمين في كل مكان، اللهم وُتب علينا وعليهم يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير.

في الشام، اللهم انصر المسلمين في الشام، اللهم إنه ال ناصر لهم غيُرك يا رب العالمين،  اللهم انصر المسلمين
 ومن ظلمهم ومن عاوَن ظالميهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم ممن ظلَمهم، اللهم عليك بمن يعتدي عليهم

القوم الُمجرمين، اللهم أرِنا فيهم اللهم عليك بهم فإنهم ال يُعِجزونك، اللهم أنِزل بهم بأَسك الذي ال يُردُّ عن 
عاجاًل غير آجل، إنك على   عجائَب ُقدرتك، اللهم اجعلهم عبرًة لمن بعَدهم يا رب العالمين في الِخزي والنَّكال

 كل شيء قدير.
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 اللهم انقطع الرجاُء إال منك يا أرحم الراحمين، اللهم آِمنَّا في أوطاننا، وأصِلح اللهم والة أمورنا.

وأِعنه قه لهداك واجعل عمله في رضاك خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم وفِّ وليَّ أمرِنا ق فِّ اللهم و 
وارزقه ثوَب  اللهم ،يا رب العالمين، ومواطنيه والمسلمين، إنك على كل شيء قديرعلى كل خير  لشعبه ووطنه 

 الصحة، إنك على كل شيء قدير.

يا رب  وأِعنهما على كل خير وترضى، اللهم وفِّقهما لُهداك، واجَعل عمَلهما في ِرضاك اللهم وفِّق نائَِبيه لما تحبُّ 
 .إنك على كل شيء قدير، لبالدهم وللمسلمين العالمين

إنا نسأُلك أن ُتصِلح أحوالنا، اللهم أصِلح أحوالنا يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصِلح لنا شأنَنا كلَّه، اللهم 
 اللك عن حراِمك، وبطاعِتك عن معصيِتك، وبفضِلك عمن ِسواك يا رب العالمين.اللهم أغِننا بح

 اللهم اغفر لنا ذنوبَنا، وإسرافَنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا يا أرحم الراحمين.

 .وذريَّاتنا من الشيطان الرجيم وذريَّته وشياطينه يا رب العالمين، إنك على كل شيء قديرنا ذْ أعِ اللهم 

 ا في الدنيا حسنة، وفي اآلخرة حسنة، وِقا عذاَب النار.اللهم آتِن

 .اللهم ال تِكلنا إلى أنُفسنا طرفَة عين  

اللهم إنا نسأُلك يا ذا الجالل واإلكرام أن تغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين يا 
 رب العالمين.
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 عباد اهلل:

ْحَسانِ  ْدلِ بِاْلعَ  يَْأُمرُ  اللَّهَ  ِإنَّ  َهى اْلُقْرَبى ِذي َوِإيَتاءِ  َواإْلِ  َتذَكَُّرونَ  َلَعلَُّكمْ  يَِعُظُكمْ  َواْلبَ ْغيِ  َواْلُمْنَكرِ  اْلَفْحَشاءِ  َعنِ  َويَ ن ْ
ُقُضوا َواَل  َعاَهْدتُمْ  ِإَذا اللَّهِ  بَِعْهدِ  َوَأْوُفوا( 20)  يَ ْعَلمُ  اللَّهَ  ِإنَّ  َكِفياًل  َعَلْيُكمْ  للَّهَ ا َجَعْلُتمُ  َوَقدْ  تَ وِْكيِدَها بَ ْعدَ  اأْلَْيَمانَ  تَ ن ْ
 .[23 ،20: النحل] تَ ْفَعُلونَ  َما

 .كم، ولذكر اهلل أكبر، واهلل يعلم ما تصنعوندْ اذكروا اهلل العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزِ 

 


