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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل الذي جعل كتابه هدى ورمحة للعاملني. وضياء للمتقني. 
وذكرررلى للمررروالني. واللررر ع واللررر ب غلرررح اللررر  ا لررر  الررر    امل رررني. 

 وغلح آله وأصحابه املهتدين.
 وبعد:

أخررر  امللرررلال  ررر  السنرررامل وملاارررن اإغمرررا  ملمرررا  ررردغ   ليررره 
لررررررحيحة. و  لتلرررررر  العقرررررر ء غلررررررح أ  السطررررررل اللررررررليمة والعقرررررر   ال

 السنيلة والقيا اللااية ه  أمسح هدف يف هذا ال ج د..
ولكن أخ  هل  علا أ  الكثريين  اول ا أ  يللع ا هذه السنيلة 
بعقرر  ا القاصررلعتخ طتا طرر ا و  يلررل ا  غ هررذه اليايررة اللرراايةخ وارررن 

 وصل  غ ش ء ان ذلك طإمنا ه  أا ر كطي  اخليا خ
خلررا اهلل  عرراغ هررذا اليلررا  ليكرر   خليسررة اإر   وهيرر  أخرر ل 

َااا له ان أار ا  ا دايرة ارا يعيلره غلرح أداء رارالته..  ْاب ِطََاا مط ْب ََ ا قَاا
ااًدَ َيَماانط امِاَِااَع  ُْ َْااي  ْبمطيَاُِْ مب مط ُو َ ااُدوا يَأطِمااا ََّاا يًعااا بَاعبُكااُ مب لطااَِاعب َجمط

اااَق    َوَمااانب  َب َش َوَى ََّ ااا َِ ََّكط اااَداَف يَااا ااارطف يَاااأطِن لَاااُ   ُْ َأ باااَرَع َ ااانب يطكب
َم البقطَياَمةط َأ بَم  َُُرُه ََّاوب ًة َضْبً ا َوَنحب ََ  [.321  321]طهل  َمعطي

وهكررذا أخرر  جعررل اهلل  عرراغ هررداه ارر  ا لليررل اللررعادع.. وجعررل 
 الغلا  غله ا  ا للشقاءخ

أخرر ل واررن أجررل  لررك اللررعادع احلقيقيررة أراررل اهلل  عرراغ اللاررل 
 الل ع والل ب( ليدل ا الع اد غلح الطليا الق مي..)غليها 
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ولتكتمل أا ا  هذه اللعادع أيز  اهلل  عاغ الكت  غلرح أي يامره 
)غلرررريها اللرررر ع واللرررر ب( لتكرررر    شررررليعا وضررررياء ملررررن اررررلك ارررر يل 

 ا داية..
أخ ل وقد مجع اهلل  عاغ ذلك ا دى الذي  نملته كت ه الطاهلع 

َونَاِزلبَْااا َ َييبااَك   ..يزلرره غلررح رارر له ملمررد ررر مجعرره يف كتابرره الررذي أ
ااايطمطينَ  اااَرَ لطيبُمسب َب َماااًة َوُب اااًدَ َورَحب ُْ َو َو ََ َهااايب َيانًاااا لطُ ااا اب  الب طتَااااَت مِط

 [.98]اللحلل 
   القرآن ثقيَ.. القرآن ْدَ  

أخ  املللال ذلك ه  الكتا  الطاهل الذي أيزله اهلل  عراغ غلرح 
ه غلرح العراملني.. وير ره الرذي يهردي بره .. ليكر    تتر ي يه ملمرد 

َْااا املرروالني.. طهرر  احليرراع احلقيقيررة.. وا رردى الكااررل..  وََكااَللطَك َأوبَحياب
ََّمااُن َوَل طانب  رطف َماا الب طتَااُت َوَى اَبط إطلَيبَك ُروًحا مطنب َأمبرطنَا َماا ُكْباَ  مَادب

َِا ااانب  ط َُ مط اااا ََ ااادطف بطااا ط َمااانب َن ااادطف إطلَااا  َجَعيبَْااااُه نُاااورًا نَااب نَاااا َوإطنِاااَك لَتَااب دط
َتقطيمو  َراطو ُمسب  [.52]الش رىل  صط

 أخ ل أ ذكل كا الع محلت بيديك القلآ  الكلميتخ
 أخ ل أ ذكل كا الع يظلت يف كتا  ربك  عاغتخ

تررررك  غ  لررررك الكلااررررة أخرررر ل اررررا ارررر لتك هررررذه اإارررر لة    إلس  
اءع كتابرره العزيررز الظرراهلع الررر أكلاررك اهلل يررا  وهرر ل  يلررريه غليررك قررل 

و سظررررهخ و   أخرررر  ملررررا أطاقترررره قلرررر   الع رررراد.. ولنررررعست غررررن محلرررره 
اااَلا البُقاااربَآَن أجلرررااهاخ والررردايف ذلرررك يف كترررا  اهللل  َْ لَاااوب أَنابَزلبَْاااا 

َيةط الِي ط  َب ًعا ُمَتَصَدً ا مطنب َخ َتُ  َخاهط َو َلَرأَّاب  [.23]احلشلل  َ َي  َجَِ
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(ل "ط ين ق ع القل   ان ق ع اجل ا   قا  الااب القلط  )رمحه اهلل
ولكرررن اهلل  عررراغ رديف غ ررراده ارررن القررر ع غلرررح محلررره ارررا شررراء أ  يرررلدقها 

 طن  اله ورمحة".
أخرر ل  لررك هرر  الكلااررة الررر أكلاررك اهلل  عرراغ يررا  أ  جعلررك 

 ا ملطالعة كتابه و سظهخاطيق  
مث اا أيعا غليك به ان بيايه لك طليرا ا دايرة  وطليرا النر لة  

 تللك الطليا اإو .. وجتتل  الطليا اإخري..ل
أخررررر  يف اهللل ذلرررررك هررررر    لرررررا  اهلل  عررررراغ  ليرررررك..  طالعررررره يف 
صررر ا ك والرررامك.. طهرررل ارررن اعتررر؟تخ هرررل ارررن اتسكرررلتخ هرررل ارررن 

انب شاكل للعمه   ارك و عاغتخ  ََمبُ مب َموب طََاةم مط ََّا أَّاشَاا الِْاُس َقدب َجاا
َم لطَما يط  َفا َط رََبُ مب َوهط َب بطَفكب ْطيَن   ُق مط َمةم لطيبُمؤب ًُْدَ َورَحب ي الصشُدورط َو

َمُعااونَ  ِمااا ََّ ب اارم مط ااَو َخياب ُْ َرُحااوا  َمتطاا ط َيِطااَللطَك يَايبيَافب ]يرر ي ل  اليِاا ط َوبطَرحب
57  59.] 

أخ ل  قا..    كتا  ربلا  عاغ.. ا غظة.. وشرساء.. وهردى.. 
اًدَ لطيبُمِتقطاينَ الم   َيلطَك الب طَتاُت َى رَ ورمحة..  ُْ ]ال قرلعل  َّبَب يطي ط 

3  2.] 
قررا  قترررادع )رمحررره اهلل(ل "جعلررره اهلل هررردى وضرررياء ملرررن صرررديف بررره  

 وي ر للمتقني".
أخررررر ل هررررردا  اهلل و يررررراك بكتابررررره العزيرررررز.. ويسعررررر  و يررررراك بلررررر ره 

 وضيامه امل ني..
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   أخي.. القرآن ميزان! ياَ وزن  نفسك؟!  
دللرررا  ليررره اهلل  عررراغ يف كتابررره العزيرررز  أخررر  امللرررلال   هررردى    

 .. واا ا ى ذلك لن يك   هدى إ د.. ودغايا  ليه ي يلا 
 أخ ل ياهلل اا أكثل  لك احملاان الر أد  اهلل  عاغ يا خلقه..

 وياهلل اا أكثل اخلري ملن حبثه يف كتا  اهلل  عاغ..
 وياهلل  لك ه  اللعادع  رتبع يف ذلك الكتا  العزيز..
 وياهلل ان ي ر وهدى يشع ان هذا الكتا  الطاهل..

أخرررر ل أيررررت الررررلا.. والهتررررك يف هررررذه احليرررراع ذلررررك الكتررررا  
 .. العزيز  وهدى الل  ا ادي 

 أخ ل يف كتا  اهلل  عاغ اا أخ؟ ك به ان اخلري العظيا..
 طليت شعلي اا ه  يلي ك الهتخ

 هل أيت ان املهتدين يداهتخ
 بنيامهتخهل أيت ان امللتني ني 

 هل أيت ان املقت لني ان ملاان يامهتخ
 هل أيت ان املتحاكمني  غ  شليعهتخ

أخرر ل  يررك لررن  ررز  يسلررك  يررزا  أصررديف اررن كتررا  اهلل  عرراغخ 
 طلتحاا  أخ  يسلك يذا امليزا  اللاديف.. لتعلا أين أيتتخ

قررررا  احللررررن بررررن ملمررررد اللرررر اك )رمحرررره اهلل(ل "الزارررر ا كتررررا  اهلل  



 

 8 أخي كيف حالك مع القرآن
 

طيه ان اإاثا   وك ي ا طيه ارن أهرل ال لرل.. ر را اهلل غ ردا و ت ع ا اا 
غرررل  يسلررره وغملررره غلرررح كترررا  اهلل  طرررإ  واطرررا كترررا  اهلل محرررد اهلل 
 وا له الزيادع  و   خال  كتا  اهلل أغت  يسله ورجع ان قلي ".

أخرر  يف اهللل طلتررز  يسلررك يررذا الكتررا  العزيررز.. و   ررل  أخرر   
امل واحملاان بكما ا    يف كترا  اهلل كما أخ؟ ك أيك لن جتد السن

ان الللة الطاهلع.. طلتهتد أخ  يدى   عاغ  واا دلك  ليه ي يك 
 اهلل  عاغ.. ولتعمل به قل ك وبيتك..

 قا  قتادعل "اغملوا به قل بكا واغملوا به بي  كا".
   أخي.. كيف أن  مع مِوة كتات اهلل معال ؟!  

ل اهلل  عررررراغ.. طهررررر  احللرررررلة أخررررر  امللرررررلال   شررررر ء يعرررررد  ذكررررر
العظمرررح.. ويكسيرررك يف طنرررله أ  الرررذاكل هلل  عررراغ دامرررا اللرررلة بلبرررره 

   ارك و عاغخ
أى أنِاااااخ م بعيااااار أ ماااااال م وأزكاْاااااا  ْاااااد »ل  قرررررا  اللررررر  

مياااي  م وأريعااااا ياااي درجاااام م وخيااار ل ااام مااان إنفاااا  الااالْب 
وا والور  وخير ل م مان أن ميقاوا  ادوكم يتكاربوا أ ْااقام وَّكارب

رواه الرتارذي وابرن  «يكار اهلل معاال !»قال ال بلح. قا ل  «أ ْاق م؟!
 ااجة واحلاكا.

أخررر ل و   ررررل  أ  أغظرررا الررررذكل  وأطنرررله  وأغرررر ه درجرررة هرررر ل 
 )  وع كتا  اهلل  عاغ(.

أخرر ل كررا طررلا الع رراد يف اإجررل والثرر ا  يرر ب أ   سلرر ا غررن هررذا 
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حرياا مان كتاات اهلل من قرأ »ل  احلديث العظيا.. قا  رار   اهلل 

يي  ب  حسْة، والحسْة بعَر أمثالااا! ى أقاَو آلام حارل، ول ان 
رواه الرتاررررذيي صررررحي   «ألااااف حاااارل، وىم حاااارل، وماااايم حاااارل

 .2831الرتاذيل 
 أخ ل وهل وق  طنل قلاءع كتا  اهلل غلد هذا احلديثتخ

لرررلر ارررلع غلرررح مجاغرررة ارررن أصرررحابه   ..  .. طهرررا هررر  اللررر  
 ال شارعخليل يف  ا هذه 

 غرررن غق رررة برررن غررراال )رضررر  اهلل غلررره( قرررا ل خرررلر راررر   اهلل 
أَّ اام َّحااب أن َّكاادو كااَ َّااوم إلاا  بَحااان »وحنرن يف اللررسة طقررا ل 

أو إلاا  العقيااأ ييااْمي مْاا  بْاااقتين كوماااوَّن يااي  ياار إثاام وى قَااع 
 «رحم؟!

 طقللال يا را   اهلل حن  ذلكخ
أ آَّتااين أيااِ َّكاادو أحاادكم إلاا  المساا د ياايعيم أو َّقاار »قررا ل 

ماان كتااات اهلل  ااز وجااَ خياار لاا  ماان ناااقتين! وثااِ  خياار لاا  ماان 
رواه  «ثااِ ! وأربااع خياار لاا  ماان أربااع! وماان أ اادادْن ماان اَبااَ!

 اللا.
أخ  يف اهللل أي أيت ارن هرذا اخلرريتخ طيرا  لرلع غلرح ارن ضريع 

 هذا الث ا  العظياخ
من قرأ »ل  وق  أخ .. وهذه بشارع أخلى.. قا  را   اهلل 

رواه أمحرررد والررردارا ي  «ة آَّاااة ياااي ليياااة كتاااب لااا  قْاااو  ليياااة!بمائااا
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 .611الللللة اللحيحةل 
أخرر ل    ارر ا  قررلاءع كتررا  اهلل  عرراغ    قرر  بررك غلررد هررذا.. 

 وهذه طنيلة أخلى.. طق .. ق .. و  ال..
مااا اجتمااع قااوم يااي بياا  ماان بيااو  اهلل »ل  قررا  رارر   اهلل 

نزلااا   يااايام السااا يْة!  َّتياااون كتاااات اهلل، وَّتدارياااون  بياااْام إى
م اهلل يايمن  ْاده!!  «و َيتام الرحمة! وحفتام المِئ ة! ويكْر

 رواه اللا.
أخررر ل يرررا لررره ارررن أجرررل حلرررل ارررن أجلررره اللررراحل  .. و لرررابا  غ 

 اا ا ه املتق  .. و لاط  طيه املتلاطل  ..
أخرررررر ل أ   ررررررلى غظررررررا ذلررررررك الثرررررر ا تخ يررررررزو  اللمحررررررة.. وقررررررل  

 ا أ  يذكلك اهلل  عاغ يف املأل اإغلحخخامل مكة.. وأغظمها وأجله
 ياهلل اا أغ ها واا أ  ها ان الزلةخخ

 وباللعادع ان يا اخ  اهلل لقد ذه  باإجل كلهخ
أخ ل أرأيت  ذا ذكلك الك غظيا ان ال ك الردييا  وأارع غليرك 
غلررررد جللررررامهخ ووصررررل  ليررررك اخلرررر؟ بررررذلك  طقررررل  ل كيرررر  ارررريك   

 شع ركتخ
دك طل ررا وارررلوراخ ويررداغ  خيالررك ييرررل أظلررك اررتالر ارررن جلرر

 العطايا وقل  امللزلةخ
أخ ل  ذا كا  هذا  الك اع الك ان ال ك الديياخ طكي  برك 
أخ   ذا كا  الذاكل لك ه  الك املل ك.. االك امللك.. الي .. ان 
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 بيده خزامن اللماوات واإر تخ

أخررر ل أيرررت اللرررعيد  قرررا  ذا ذكرررلك اهلل  عررراغ يف املرررأل اإغلرررحخ 
 ط ال اا ش تخ ومتع اا ش تخ

 طياهلل كي   سلت قل   الياطلني غن هذا اإجل اجلزيلتخخ
 وياهلل أي غ   وجدوهتخ

أخرر  امللررلال  اارر  يسلررك  لررا  الررلا صرراديف.. وقررل  ررا 
يف  لرررايال هرررل طكرررلت يرررا يسلررر  ي ارررا يف غظرررا هرررذا الثررر ا تخ و ذا 

 طكلت يف ذلك.. هل حتللت غلح اا طا ك الهتخ
هل أيت يا يس   ليلرة غلرح ا تلراب اراغات العمرل يف واا  ال 

 حتليل هذا الث ا  اجلزيلت
واارررر  ال كررررا طررررات اررررن غمررررلكتخ وكررررا انررررح غليررررك اررررن اإيرررراب 

  سلت طيها غن   وع كتا  اهللتخ
واارر  ال هررل  لررتطيعني يررا يسرر  أ  حتلرر  اقرردار الثرر ا  الررذي 

 طا كتخخ
لتيتلمرر  برراق  وقررل  ررا يف اللهايررةل اررا طررات طقررد طررات.. ولكررن ط

أياارررررررك طإيرررررررك    برررررررادرت  غ ذلرررررررك طلرررررررتدرك     شررررررراء اهلل اخلرررررررري 
 العظيا.. طالعتل.. العتل.. ق ل  ل   اإجل..

أخ ل كرا متنر  ارن اإيراب واللرلني والكثرريو   راطل   غرن ذلرك 
 الث ا  اجلزيلل )احللف بعشل  للاتخ(.

 أخ ل كي  بك  ذا قيل لكل لك بكل  لف كذا ان املا تخ
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 قتها أخ  كا ان اللاس ايحلص   غلح الت وعتخقدر و 
ولكررن الرراكني هررو ء طقررد يلرر ا أ  غطرراء اهلل  عرراغ غطرراء  رر  
غن خلقه  طهر  غطراء بيرري  لرا خ وهر  غطراء برايف   يرزو .. وأيرن 

 هذا ان غطاء املال يف.. النعي .. السا تخ
أخرررر ل اررررا أر رررر  أول ررررك الررررذين  سلرررر ا غررررن اررررعاد ا احلقيقيررررةخ 

  اق  ان أجل السا خطنيع ا ال
أخررر ل ألررري   لي رررا أ    ييسرررل اليلرررا  غرررن رصررريده ارررن املرررا خ 

 بيلما ييسل غن رصيده ان احلللاتتخ
يعررا     اررن قررل رصرريده اررن املررا  أو أطلرر  يلرري ه السقررل والنررلخ 
ولكلرره  املررا يعرراود الكررلع لررريب  أارر ا   ريهررا  و     يتيلررل لرره ذلررك  

 كله لن مي ت ج غا..ااتدا   أو غاش غلح الكساف ول
ولكن أخ  هل  علرا ارا هر  الرري ارن قرل رصريده ارن احللرلات 

 أو خ  الهاتخ
طررإ  اررن جرراء ربرره   ررارك و عرراغ  رردا خسيرر  احللررلات كررا  اررن 

اَيةو   َوَأِماا اخلاالينخ  اةو رَاضط ََ َِْما َمنب ثَاُقَي ب َمَوازطَُُّْ    يَاُاَو يطاي  طي َي
يَاةم َمنب َخِف ب َمَوازطَُُّْ    يَُْ  يَا ب   نَاارم َحامط ْط اوطََّاةم   َوَماا َأدبرَاَ  َماا  َْ  مشُ  

 [.33 - 6]القارغةل 
 أخ ل ه  )اللارخ(  لها شديدخ وقعلها بعيدخ طمن يطيقهاتخ

أخ ل يا حلللع ان صارت الركلهخ ويرا حللرلع ارن ذايف دق اهراخ 
 وشل  محيمهاخ وغاين أه ا ا وشدامدهاخ
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 ني.. وشقاء اخلاط ني..دار اخلاالين.. والكن الظامل

أخ ل  لك ه  غاق ة خسير  احللرلات ير ب القياارة.. طر   يسلرن 
أخرر  غررن رصرريدك اررن احللررلات.. طمررا أاررعدك أخرر   رردا  ذا قرردات 

َبيطااُم غلررح ربررك   ررارك و عرراغ طلقيررت  لررلا ك ارردخلع لررك..  َوَى ََّ
 [.18]الكه ل  رَبشَك َأَحًدا

د يف ال لركخ ولكرن أخر ل أظلرك طكرلت كثرريا أ  يكر   لرك رصري
 أخ  هل طكلت ي اا أ  يك   لك رصيد ان احلللاتتخ

أخ ل اا أيلل جتارع احلللات    طل تهاخ طقرلاءع آيرات قليلرة ارن  
كتررا  اهلل  عرراغ  نررمن لررك رصرريدا ك ررريا اررن احللررلاتخ طكيرر   ذا 

 قلأت بعض الل ر الط ا تخ بل كي   ذا قلأت يل  القلآ تخ
 لهتخبل كي   ذا قلأت القلآ  ك

 بل كي   ذا قلأت القلآ  كله الات والات يف غملكتخ
بل كي   ذا واظ ت غلح قرلاءع القرلآ  كلره أيراب غمرلك كلهرا  ر  

 لقيت اهلل  عاغتخخ
أخ  املللال  لك ه  اللعادع احلقيقية.. و لك ه  التتارع الر 

يُاوَن كطتَااَت اليِا ط َوَأقَااُموا الِصا     رخ  ِماا إطِن اِللطََّن ََّاتاب َة َوأَنابَفُقاوا مط َِ
نطيَااًة ََّاربُجااوَن مطَ ااارًَة لَاانب مَاُِااوَر   لطيُاااَويَايَاُامب ُأُجااوَرُْمب  َِ ااَرا َوَ  ُْمب يط َْااا َرزَقاب

يط ط إطنُِ  َ ُفورم َهُ ورم  ُْمب مطنب َيكب  [.11  28]طاطلل  َوََّزطََّد
قرررا  أبررر  ا ارررح اإشرررعلي )رضررر  اهلل غلررره(ل "   إاررررتحي  أ  

 ي ب يف غهد ريب العخ".أيظل كل 
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وقررا  ابررن غ رراس )رضرر  اهلل غلهمررا(ل "اررا ميلررع أ رردكا  ذا رجررع 
اررن ارر قه أو اررن  اجترره طا كرر  غلررح طلاشرره أ  يقررلأ ارر   آيررات اررن 

 القلآ تخ"
أخ ل ألي  ان احللاا  أ  مترل غلرح امللرلا أيرابخ برل شره رخ برل 

 ال   وه    يقلأ آية ان كتا  اهلل  عاغخ
ارروا  طكررن صررادقا يف ج ابرره  وارر اء أج ررت  أخرر ل    ارراملك

 غلح هذا اللوا  أب   جت خ ط  أ د يعلا بذلك    غ ب اليي  خ
 أخ ل أ ذكل آخل الع ختمت طيها كتا  اهلل  عاغتخ

أخررر ل أ رررذكل كرررا جرررزء ارررن القرررلآ  قرررلأت يف غاارررك الرررذي أيرررت 
 طيهتخ

 املزيد طإ  كلت ان احملاطظني غلح   و ه طلتحمد اهلل  واا   اهلل
 ان الت طيا.

و   كلرررت  رررري ذلرررك طهررر  اررر لت يسلرررك و ااررر تها.. ارررا هرررذه 
 اليسلةتخ واا هذا التكاال والتياطل غن كتا  اهلل  عاغتخ

االررررك  ترررر الني غررررن طعررررل اخلرررررياتتخ االررررك  ترررر خلين غررررن غمررررل 
 يلسعك ي ب   يلسع اا  و  بل  تخ

 أخ ل  او  أ   تعلا قلاءع كتا  اهلل.
ممررن   يلررتطيع   قررلاءع القررلآ  طرر   لررت  أخرر  أخرر ل    كلررت 

ان  علا كتا  ربك  عاغ  واحلمرد هلل طرإ  ار ل التعلريا الير ب اتر طلع  
 ولتعلا أخ  أ  خري اا  علمته ه  كتا  اهلل  عاغ..
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رواه  «خيااااااركم ماااااان معياااااام القاااااارآن و يماااااا »ل  قررررررا  اللرررررر  

 ال ااري.
    تقن قلاء ه  أخ ل غليك با جتهاد يف  علا كتا  اهلل  عاغ

وجت يرررده طرررإ  يف ذلرررك أخررر  الثررر ا  العظررريا  و   رررل  أخررر  أ  ارررن 
 اجتهد يف  علمه وه  شايف غليه له أجلا خ

الماْر بالقرآن مع السفرة ال رام الِررة! »ل  قا  را   اهلل 
رواه  «والاالف َّقاارأ القاارآن وَّتتعتااع يياا  وْااو  يياا  هااا  لاا  أجااران!

 ال ااري واللا.
لقلط ل "التتعتعل الرتدد يف الك ب غيا وصرع بة  و منرا  قا  الااب ا

كرا  لره أجرلا  ارن  يرث الررت وع وارن  يرث املشرقة  ودرجرات املرراهل 
ط يف ذلك كلره إيره قرد كرا  القرلآ  اتعتعرا غليره مث  لقرح غرن ذلرك  غ 

 أ  ش ه بامل مكةخ واهلل أغلا".
غ اللرررررراس يف قررررررلاءع القررررررلآ    أخرررررر  يف اهللل لقررررررد قلررررررا اللرررررر  

أقلرراب.. وهررا أيررا أارر يف لررك هررذه اإقلرراب  طررايظل أخرر  يف أي قلررا 
 أيتتخ

المؤمن اللف َّقرأ القرآن وَّعماَ با  كارمرِجاة »ل  قا  اللر  
طعماا طيب ورَّحاا طيب، والماؤمن الالف ى َّقارأ القارآن وَّعماَ 
باا  كااالتمرة طعماااا طيااب وى رَّاال لاااا، ومثااَ المْااايأ الاالف َّقاارأ 

َّحاا طيب وطعماا مر! ومثاَ المْاايأ الالف ى القرآن كالرَّحانة ر 
رواه  «َّقااارأ القااارآن كالحَْياااة طعمااااا مااار أو خِيااا ! ورَّحااااا مااار!

 ال ااري واللا ]واللسظ لل ااري[.
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أخ ل ا لص غلح أ   كر   ممرن يقرلءو  كترا  اهلل  عراغ.. وقرد 
غلمررت أخرر  اررا يف ذلررك اررن اإجررل الك ررري.. طكيرر  يطيرر  للسلررك 

 كلهتخأ  يس  ك ذلك اإجل  
   أخي.. احلر ْ ر القرآن!  

أخ  املللال أيرز  اهلل  عراغ كتابره للعمرل بره و  و ره.. طمرن كرا   
 كتا  اهلل  عاغ الهته يف احلياع طذاك اللعيد   أاعد الهخ

وارررن هترررل كترررا  اهلل  عررراغ وجعرررل هررر اه وشررره ا ه الهترررا لررره يف 
  يا ه طذاك الشق   قاخ

أخرر ل اررا ق لررك طرريمن وضررع كتررا  اهلل  عرراغ يف رف اررن أرطرر  
بيتررره  ررر  غررر ه الي رررارتخ و    لكررره طإمنرررا خلكررره ارررا برررني  رررارع وأخرررلى 
لتلظيسررره ارررن الي رررارخ وقرررد خلكررره  رررريه ليقررر ب يرررذه املهمرررةخ وقرررد خلكررره 

 اإطسا  للع ث به أ ياياخ
هرا أخ ل كا وكرا ارن أول رك الرذين   يترذكلو  آخرل ارلع قرلءوا طي

 كتا  اهلل  عاغخخ
ا هرر  الررذي يكرر   القررلآ   أخرر ل ذاك هرر  "ا تررلخ" وصررا  ه  ررد 

 خليمهخ يف ي ب يك   ملتاجا طيه  غ احلللة ال ا دعخ
أخررر ل أي  لارررا  أغظرررا ارررن  لارررا  رجرررل يلررر   وميلررر  وهررر  

 ي لل كتا  ربه  عاغ أاااه مث   يتزود اله آلخل هتخ
(ل "   هرذا القرلآ  كرامن قا  أبر  ا ارح اإشرعلي )رضر  اهلل غلره

لكرررا أجرررلا  كرررامن لكرررا ذكرررلا  وكرررامن بكرررا يررر را  وكرررامن غلررريكا ودرا  
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ا  ع ا هذا القلآ  و  يت علكا القرلآ  طإيره ارن يت رع القرلآ  يهر   بره يف 
 ريا  اجللة  وان ا  عه القلآ  يزخ )يدطع( يف قساه طيقذطه يف جهلاخ"

قرررل لرررك هرررذه أخررر ل وهرررا أيرررا أقررر  برررك غلرررد أقلررراب ا ترررل.. إي
الكلمرررات اجلااعرررة لباررراب ابرررن القررريا وهررر  خررردالا غرررن أقلررراب هترررلا  

 القلآ ..
قرررررا  )رمحررررره اهلل(ل "هترررررل القرررررلآ  أيررررر ا ل أ ررررردهال هترررررل مساغررررره 

 والميا  به  والصياء  ليه.
والثرررا ل هترررل العمرررل بررره وال قررر ف غلرررد   لررره و لااررره و   قرررلأه 

 وآان به.
 ه.والثالثل هتل حتكيمه والتحاكا  لي

 واللابعل هتل  دبله و سهمه.
واخلاا ل هتل ا اتشرساء والترداوي بره يف مجيرع أارلا  القلر   
وأدوامهررا  طيطلرر  شررساء دامرره اررن  ررريه ويهتررل التررداوي بررهخ وكررل هررذا 

اَلا داخل يف ق له  عاغل  َْ مطي اِمَعاُلوا  ََ الِرُياوَُ ََّاا َرَت إطِن قَااوب َوقَاا
ُ ورًا  [.11قا ل ]السل  البُقربَآَن َماب

 و   كا  بعض ا تل أه   ان بعض".
 أخ  املللال أ  حت  أ    يت  دا طيك   القلآ  شاطعا لكتخ

ا يف ايزايرركتخ وكيرر  ظلررك  أخرر ل أ  حترر  أ  يكرر   القررلآ   ررد 
 أخ  بلجل كا  القلآ  يف ايزايهتخ

أخرر ل برر ي شرر ء ايشرريل أول ررك املعلضرر   غررن  رر وع كتررا  اهلل 
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  عاغتخ
 خ  ش ء أغظا ان كتا  اهلل  عاغتخوهل هلالك أ

 أخ ل أين جيد اللعادع والطم ييلة ان هتل كتا  اهلل  عاغتخ
 أين جيد الشساء إدواء قل ه ان هتل كتا  اهلل  عاغتخ

 أين جيد لذع الع ادع ان هتل كتا  اهلل  عاغتخ
أخرر ل احبررث غررن اللررعداء  قرراخ و  اررل يف  ررا  الع رراد  طلررتتد 

الرررررذين يتلررررر   كترررررا  اهلل دوارررررا.. أ ي ل ررررر ا بررررره  ذ  أ  أارررررعد اللررررراس هرررررا
 اات  شت قل   الياطلنيخ

أخرررر ل واحبررررث غررررن التعلرررراء احملررررلواني طلررررتتدها أول ررررك الررررذين 
 اختذوا هتل القلآ   غادعخ

أخ ل و  يذهنب  غ ذهلك أ  اللعداء ها أول ك الذين طتحت 
احلقيقيرة هر   ا الدييا ذراغيها طها يتقل    يف يعيمهراخ و منرا اللرعادع 

 اعادع القل  خ
 أخ ل    ان خ  قل ه غن ذكل اهلل  عاغ طه  كامليتخ

ولكرررن اللرررعداء أخررر  أول رررك الرررذين اارررتألت قلررر يا برررذكل ريرررا 
  ارك و عاغ  و  وع ك اره.. طهرا دوارا يتقل ر   يف اللرذات   ر   ذا  

 خ(.كا  ي ب القيااة طادوا باللذع احلقيقية الر   كدر طيهاخ )اجللة
قا  احللن ال للي )رمحه اهلل(ل " سقردوا احلر وع يف ا ارة أشرياءل 
يف اللررر ع  ويف الرررذكل  وقرررلاءع القرررلآ   طرررإ  وجرررد  و   طررراغلم ا أ  

 ال ا  ايلاخ".
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وجعلرررر  اهلل و يرررراك أخرررر  ممررررن يتلرررر   كتابرررره آيرررراء الليررررل وأطررررلاف 

 اللهار..
   أخي.. َْ أن  من المتدبرَّن

 ل تات اهلل معال ؟!  
 أخ  املللال كتا  اهلل  عاغ ه  ربيع قل كخ

قررا  غثمررا  بررن غسررا  )رضرر  اهلل غلرره(ل "لرر  طهررلت قلرر بكا اررا 
 ش عتا ان ك ب ربكاخ".

أخرررررر ل وأيررررررت  قررررررلأ كتررررررا  اهلل  عرررررراغ هررررررل وقسررررررت غلررررررد وغررررررده 
 ووغيدهتخ

 أخ ل  دبلك لكتا  اهلل  عاغ ه  غل ا  ايتساغك بنيامهخ
و  اإل ررا  و  يسهمرره    اررن أخرر ل كتررا  اهلل  عرراغ خطررا  إ

كطتَااااتم أَنابَزلبَْااااُه إطلَيباااَك ُمَِااااَر م لطيَاااِدبِاُروا َآََّامطااا ط َولطَيتَااالَِكَر ُأولُاااو  ررردبل.. 
َلبَِاتط   [.28]صل  ارب

قرررا  ابرررن الرررع د )رضررر  اهلل غلررره(ل "   لثرررلوه يثرررل الررردقل )التمرررل 
ا برره القلرر    اليرراب ( و   ررذوه هررذ الشررعل قسرر ا غلررد غتام رره  و لكرر  

 و  يكن ها أ دكا آخل الل رعخ".
 أخ ل   يلتسع بكتا  اهلل  عاغ    ان  دبله وغمل به.

أخرر ل  ذا اررلرت بويررة وغررد  طيهررا ذكررل اجللررا  واررا أغررده اهلل اررن 
الث ا  العظيا إهل طاغته طلل اهلل ان طنله.. وكن أخر  حل  را يف 

اغ أ  جيعلررك اررن دغامررك طكلمررا اررلرت بويررات ال غررد ارر لت اهلل  عرر
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 أهلها..
أخ ل و ذا الرت بويات ال غيد وذكل اللار وأهلها  طلتلتعذ براهلل 
 عررراغ ارررن شرررلورها. وكرررن أخررر  صررراديف الله رررة وا ارررتعاذع  غلرررح اهلل 

  عاغ أ  خشلك اع أهل أاله وكلااته..
 ذا قرررلأ كتابررره أ  يقرررلأه بتمهرررل  أخررر ل لقرررد أارررل اهلل  عررراغ ي يررره 

ًِ ل و دبل طقا   عاغ َط البُقربَآَن مَاربمطي  [.1]املزالل  َورََم
قا  الااب القلط ل "أي    عتل بقلاءع القلآ  بل اقرلأه يف اهرل 

 وبيا  اع  دبل املعا ".
أخ  يف اهللل قلاءع القليل ان كتا  اهلل ارع التردبل خرري ارن قرلاءع 

 ا  الكثررري بيررري  رردبلخ وقررد ضررل  العلمرراء لررذلك اررث   طقررال ال "   ارر
الرت يررررل أرطررررع قرررردرا  وارررر ا  كثررررلع القررررلاءع أكثررررل غررررددا  طرررراإو ل كمررررن 

  لديف جب هلع غظيمةخ والثا ل كمن  لديف بعدد ان الديايري".
قا  أب  مجلع اللليع ل "قلت  بن غ اسل    ارليع القرلاءع     

 أقلأ القلآ  يف ا  .
 قرررررا  ابرررررن غ ررررراس )رضررررر  اهلل غلهمرررررا(ل إ  أقرررررلأ ال قرررررلع يف ليلرررررة

 ط  دبلها وأر لها أ     َّ ان أ  أقلأ كما  ق  خ".
  )رمحه اهلل(ل "   إ ل  اآليرة طر قيا طيهرا اوقا  أب  اليما  الدار 

أربررع ليررا  أو يرر  ليررا خ ولرر   أ  أقطررع السكررل طيهررا اررا جاود ررا  غ 
  ريهاخ".

أخرر ل هرر  )كتررا  اهلل  عرراغ( ضررياء اإبلررار.. و ررار اإخيررار.. 
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 بلار..وروضة اإ

 شساء اللدور.. وا   الللور.. ورا ة املنلور..
وامسررع أخرر  وصررية الارراب ابررن القرريا وهرر  ي صرر  اررن أراد ا يتسررا  

 بكتا  اهلل  عاغ..
قرررررا  رمحررررره اهللل " ذا أردت ا يتسرررررا  برررررالقلآ  طرررررامجع قل رررررك غلرررررد 
  و ه ومساغه  وألا مسعرك  وا نرل  نر ر ارن لاط ره بره ارن  كلرا 

  قا    ليهخ طإيه خطا  اله لك غلح للا  را له  به ا حايه اله
َع  عرراغل  َرَ لطَماانب َكاااَن لَااُ  قَايباابم َأوب أَلبَقاا  الِساامب إطِن يطااي َيلطااَك لَاالطكب

َُْو َهاطيدم   [.17]يفل  َو
أخ ل  ذا أصابتك احلياع حبلهرا وضرلامها طاجعرل را ترك يف  ر وع  

 رل غليره بقل رك  ق را  كتا  ربرك  عراغ..  ل لره  ل يرل اخلاشرعني.. و ق
 اللادقني..

أخرر ل غرر د يسلررك قررلاءع كتررا  اهلل  عرراغ  شرر   و رردبل.. طإيررك 
   جلبت ذلك أخ  أيقلت ي اها أ  اللرعادع والطم ييلرة ا جر دع يف 

 هذا الكتا خ
وردقررررر  اهلل و يررررراك أخررررر   ميايرررررا صرررررادقا.. وللرررررايا ذاكرررررلا.. وقل رررررا 

 خاشعا..
 َوا  أخي.. َْ أن  من الِاكين إيا قر 
 كتات ربام مِار  ومعال ؟!  

أخرررر  امللررررلال لقررررد اشررررتمل هررررذا الكتررررا  العزيررررز غلررررح غتامرررر  
ااَن و كررا وأاثررا  وأخ ررار لرر  خ ط ررت يررا احلتررارع لتشررققتخ  َوإطِن مط
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ْباُ   اُرُن مط اِقُأ يَاَيعب َِ َااا َلَماا ََّ ْاب َاااُر َوإطِن مط َناب ْبُ  ارب َ ارَةط َلَما ََّاتَاَفِ ُر مط البحط
َُ وَ  َو َ ِماااا البَماااا اااَيةط اليِااا ط َوَماااا اليِاااُ  بطَكايطااا َب ااانب َخ َُ مط اااِط َااااا َلَماااا ََّااب ْاب إطِن مط
 [.71]ال قلعل  مَاعبَمُيونَ 

أخررر ل غتيررر  أارررل هرررذه القلررر   الرررر قلرررت  ررر  أصررر حت   
 يوال طيها القلآ خ

 ياهلل ان قل   ايطلت غليها اليسلةخ واكلها    الديياخ
 تا  اهلل ط ي ش ء ي كيهاتخأخ ل      ير ْ ك  هذه العي   ك

أخرر ل هررل  ررذكل ي اررا جررلت طيرره دارر   غيليررك وأيررت  تلرر  كتررا  
 اهلل  عاغتخ

 طإ    خد خ طهل  اا ت يسلكتخ
أخررر ل ااررر   يسلررركل ملررراذا    رررداع غيررر   ذا  لررر ت كترررا  اهلل 

  عاغتخ
 ملاذا   يليف قل تخ
 ملاذا   ي جل قل تخ

 ان أين أ ت هذه القل عتخ
؟ك غرررررن اررررر   هرررررذه القلررررر عخ طقررررر .. ولتحنرررررل أخررررر ل اررررر خ

 قل ك..
   الغلا  غن   وع كتا  اهللخ طالكثريو    يتل   كترا  اهلل

    بعد دان ط يلخ طمن أين  ذا أ  يليف قل ه  ذا قلأ القلآ تخ
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  يرررا  القلررر  غلرررد  ررر وع القرررلآ خ طهررر  قرررار  ولكرررن قل ررره يف 

 اكا  آخلخ
 ب اهلل  عراغ وأ نرل  يا  التدبل واخلش  خ طإ  ارن  ردبل كر 

 قل ه طإ  قل ه  تما ارييف.

  ررا  الكثررريين ا ييمرراس يف الرردييا وا يشرريا  يررا  رر  أصرر   ه 
  ذا أص ح ا و ذا أال ا ه  التسكري يف هذه الدييا الساييةخ

  ط   اإالخ طالكثريو  يعقدو  اآلاا  الط ا     يللح أيره
 ايم تخ

 قل ع القل  خاملعاص  والذي  خ وه  أخطل اإا ا  يف  
أخرررر  يف اهللل  ذا أردت أ  جيررررلي داعررررك وأيررررت  تلرررر  كتررررا  اهلل 

  عاغ..
  رررذكل أخررر  أ  صرررديف الميرررا  و زكيرررة الرررلس  غرررن أدرا رررا ارررن 

 أق ى اإا ا  يف رقة القل   وحتليك الدا  خ

 ولتقلأ كتا  اهلل  عاغ قلاءع خام  ل غيدهخ 

 كعذابررره ولتتررذكل أيرررك  قرررلأ كررر ب الررك امللررر ك وارررن   يعرررذ  
 أ دخ

 و ذا الرت بذكل اللار طتذكل هل أيت قادر غلح حتملهاتخ 

  و ذا ارررررلرت بويرررررات ذكرررررل القياارررررة وأه ا ررررراخ طك منرررررا أيرررررت يف
 غلصا ا    دري أين يذه  بكخ  غ جلة أب  غ يارتخ
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أخررر ل بقررر  أ  أقررر  و يررراك غلرررد هرررذه املعرررا  الزاهيرررة لررررتى  رررا  
 لررررتعلا السررررليف بررررني اررررن ايتسررررع اللرررراحلني وهررررا يتلرررر   كتررررا  اهلل  عرررراغ

 بكتا  اهلل وبني ان   يلتسع بهخ
   )هذا ه  اللاحل املا رت غ رد اهلل برن غمرل )رضر  اهلل غلهمرا

اااَع كرررا   ذا أ رررح غلرررح ق لررره  عررراغل  ََ ْبنط لطيِااالطََّن َآَمُْاااوا َأنب َمعب أَلَااامب ََّااا
رط الِي ط   [36]احلديدل  قُاُيوبُاُامب لطلطكب

ي ل حليته ان ال كاءخ ويق  ل "بلرح يرا بكح )رض  اهلل غله(    
 ر ".
  وهرررذه اللرررديقة بلرررت اللرررديا أب املررروالني غامشرررة )رضررر  اهلل

َْاااا غلهررا وغررن أبيهررا( قررلأ غليهررا الرررلويف )رمحرره اهلل(ل  َيَمااِن اليِااُ  َ َيياب
 [27]الط رل  َوَوقَانَا َ َلاَت الِسُمومط 

ذا  ط كرررررررتخ )رضررررررر  اهلل غلهرررررررا( وقالرررررررتل "ر  ا رررررررنَّ و ق ررررررر   غررررررر
 اللم ب".
  وهرررذا صررراديف اللرررح ة متررريا الرررداري )رضررر  اهلل غلررره( قرررلأ ليلرررة

َعَيُااااامب  ق لرررره  عرررراغل  تَاَرُحااااوا الِسااااَيَخا ط َأنب َن ب ااااَب الِاااالطََّن اجب َأمب َحسط
ََ َماا  ُْمب َوَمَماامُاُامب َياا يَاا ًَ َمحب ُيوا الِصاالطَحا ط َياَوا َكاِللطََّن َآَمُْوا َوَ مط

ُ ُمونَ   [23ل ]اجلااية ََّحب
 طلار )رض  اهلل غله( يلددها وي ك     الل اكخ

  وهررررذا اررررليع الداعررررة   سيررررد اللرررراحلني غمررررل بررررن غ ررررد العزيررررز
َوإطَيا أُلبُقاوا )رمحه اهلل( قلأ غليه رجل ر وغمل ي اها أارري غلرح املديلرة ر 
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ُِورًا َْالطَك ثُا ُْ ا  َاا َمَ انًا َضيَاًقا ُمَقِرنطيَن َدَ وب ْاب  [31]السلقا ل  مط

ط كح غمرل )رمحره اهلل(  ر   ل ره ال كراء وغر  يشريتهخ طقراب ارن 
 جملله طدخل بيته و سليف اللاس.

أخررر ل ردقررر  اهلل  عررراغ و يررراك رقرررة قلررر   وداعرررة غرررني.. لتك يرررا  
 ا  ا للتا لا وأاللا ي ب السز  اإك؟..

   أخي: أَّن أن  من ْله ال ْوز؟!  
د يرا أول رك الرذين أخ ل كتا  اهلل  عاغ كلره كلر د ويسرام  يلرع

 ييرتط   الها ص اك الاء..
أخ ل اا أيلل قط  احلللات ان كتا  اهلل  عاغ.. غمرل قليرل 
وأجررل ك ررريخ الابطررة دقرراما يف  رر وع كتررا  اهلل متررأل يررد صررا  ها برراخلري 
الكثرررريخ وكرررا الرررراكني أول رررك الررررذين  لاررر ا أيسلرررها اررررن هرررذا اخلررررري 

س أاراب ر  العراملني أيهمرا كرا  العظياخ وايعلا السليقا   ذا وق  اللا
 ان السامزينتخ

أخ ل هذه كل د أهديها  ليرك ارن كترا  اهلل  عراغ طت ارل طيهرا.. 
 و   كن ان الياطلني..

   قا  الل  من قرأ باايَّتين مان آخار ياورة الِقارة ياي »ل
 رواه ال ااري واللا. «ليية كفتاه!

ذا اخلرررري أخررر ل طهرررل أيرررت ارررن املررر اظ ني غلرررح قلاء مرررا وطيهمرررا هررر
 العظياتخ
  وقررا  رارر   اهلل  ماان قاارأ آَّااة ال ريااي يااي دباار كااَ »ل
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رواه ابرررن  «صاااِة لااام َّحاااَ بيْااا  وباااين دخاااَو ال ْاااة إى الماااو !
 .872الل ي الللللة اللحيحةل 

 أخ ل ط ين أيت ان هذا اخلري العظياتخ
   وقرا  اللرر  إن ياورة ماان القاارآن ثِثااون آَّااة هاافع  »ل

رواه أمحرد  «ورة مِار  اللف بيده المياكلرجَ حت   فر ل  وْي ي
 .2983وأصحا  الللني صحي  الرتاذيل 

 أخ ل أيعتزك قلاءع هذه الل رع وطيها هذا اخلري العظياتخ
  وغن غق ة بن غاال )رضر  اهلل غلره( قرا ل قرا  رار   اهلل 

ألم مر آَّاا  أنزلا  الييياة لام َّار ماثيان قاَ؟! قاَ أ اوي بارت »ل 
 رواه اللا. «لْاسالفيأ، وقَ أ وي برت ا

أخررر ل  رررا ني اللررر ر ني ط امرررد غظيمرررة ملرررن واظررر  غلرررح قلاء مرررا  
 وخاصة دبل اللل ات.

   وقرررا  اللررر  أَّع اااز أحااادكم أن َّقااارأ ياااي لييااا  ثيااا  »ل
قاَ ْاو اهلل أحاد »قرال ال وكير  يقرلأ الرث القرلآ تخ قرا ل  «القرآن؟!

 رواه اللا. «معدَ ثي  القرآن!
رع راحبررة لكلرر  احللررلات.. وهرر  أخرر ل كمررا  ررلى أ  القررلآ  جتررا

جترارع    عرلف اخللررارعخ صرا  ها داممررا يف ربر  وديررادع.. طر  يس  لررك 
هذا اخلرري العظريا  ر  يلرز  برك املر ت طتلردب غلرح ارا طا رك ارن طعرل 
اللرراحلات.. طقرردب أخرر  ذخررلا اررن احللررلات يلسعررك يف يرر ب    لسررع 

 طيه    احلللاتخ
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   أخي.. كيف م ون قرَِّا من

 اهلل معال ؟!  كتات 
أخررر  امللرررلال    الكثرررريين ختتررر   لقرررا ا  ررر وع القرررلآ  بكثرررلع 
اإغما  واملشرا ل يف طلر  الرلديفخ ويللر   أ  ذكرل اهلل  عراغ و ر وع  

 ك اه يعيلا  يف حتليل اللديف وامل اركة طيه..
أخ ل يعرا قرد يرزد ا وقرت الكثرريين باإغمرا   ولكرن بإاكرا ا 

  ي ا قلي ني ان كتا  اهلل  عاغ..أ  يلظم ا وقتها  ليك
أخ ل  غ هو ء و غ  ريها أهردي هرذه ا قرتا رات.. غلرح أ  

 يلتسع ا يا..
   أخرررر ل غرررر د يسلررررك أ  يكرررر   امللررررح  قلي ررررا الررررك   رررر

 يتيلل لك   و ه يف أية ااغة ان ليل أب  ار.
  ضع الحسا يف ايار ك  طكثريا اا جيرد ال ا رد يسلره ميكرث

داخل ايار ه  طماذا    لرتثمل أخر  هرذه الردقاما يف  الدقاما الط يلة
 رر وع آيرررات ارررن كتررا  اهلل  عررراغتخ طمرررث ل يقرر  ال ا رررد بلررريار ه يف 
اليرر ب أارراب أكثررل اررن  شررارع للمررلور  طيمكلرره أ  يقررلأ آيررات اررن القررلآ  

 بتدبل.

  ضرع الرحسا اعرك يف اكرا  العمرل  طمر  ارا وجردت طلصررة
 ال قت طيما   يلسع. قلأت اا  يلل لك  بد  ان  نييع

  ا ارررررتسادع ارررررن أشرررررلطة الرررررت وع امللرررررتلة  طررررريمكن أ   نرررررع
جمم غررة اررن اإشررلطة يف ارريار ك  طيتيلررل لررك مسررا  آيررات اررن كتررا  



 

 28 أخي كيف حالك مع القرآن
 

 اهلل يف أي وقت ش ت..

أخ ل وهلا وقسة.. أرأيت  ذا  رد   راد  للجرل يلرتمع آيرات 
ذا ارن ان كتا  اهلل  عاغ  وقدر له أ  مي ت يف هذا احلاد  ألي  هر

غ ارررات  لرررن اخلامترررةتخ طرررإ  املررر ت غلرررح غمرررل صررراحل غ ارررة ارررن 
 غ اات  لن اخلامتة.

  رراو  أ    كررل يف احلنرر ر  غ امللررتد ق ررل اإذا  بقليررل أو 
 بعد مسا  اإذا  ا اشلع لتقلأ آيات ان كتا  اهلل  عاغ.

أخررررر ل  ذا صررررردقت ييترررررك طرررررإ  لرررررك أكثرررررل ارررررن واررررريلة ميكلرررررك 
تررررا  اهلل  عرررراغ.. طلتلررررديف أخرررر  يف ييتررررك ا اررررتسادع الهررررا لررررت وع ك

واا   اهلل أ  يعيلرك غلرح  ر وع كتابره العزيرز وغلرح طعرل اللراحلات.. 
 طلن  عدب أخ  ان اهلل   طيقا..

 أخ ل  يك لن  قلأ كتابا أطنل ان كتا  اهلل  عاغ..
أخ ل لن جتد الطم ييلة احلقيقية     ذا كلرت قلي را ارن كترا  اهلل 

  عاغ..
  اهلل  عاغ دواء إارلا  القلر    طقلبرك الره ينرمن أخ ل كتا

 لك ا اة يف اللدر  و  ا لللاحلات..
أخر ل ا تررلا ارراغات العمررل.. طلرر  قررلأت يف كررل يرر ب غشررل آيررات 
وواظ رررت غليهرررا  ررر  املمرررات طقررردر أخررر  كرررا اررريك   رصررريدك ارررن 

 احلللاتتخ
أخ ل غر د يسلرك أ  خترليف الرلو ني الرذي  عر ده الكثرريو  طكرا  



 
 أخي كيف حالك مع القرآن

 
11 

 
يف هتررلها للقررلآ خ طتاهررد يسلررك غلررح  رر وع القررلآ .. وي اهررا  ارر  ا

 اتك   صا   غزمية صادقة..
أخر ل ير ب أ   عر د يسلرك غلرح  ر وع كترا  اهلل  عراغ  طلرتتد 

 يسلك    ش ع ان   و هخ
أخ  املللال ه  اا قلته لكل صرديف الليرة.. والردغاء.. ولرن  رلى 

غلررح  رر وع كتابرره العظرريا..  بعرردقا    اخلررريخ وأغرراي  اهلل و يرراك أخرر 
 و شل  و ياك يف دالع أهله  غ جلات اللعيا..

ا   يلسرد.. واللر ع واللر ب غلرح ي يره وآلره  واحلمد هلل  عاغ محرد 
 وأصحابه بيري غدد..

          
 
 


