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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
للمهمنني    ى للعهاني  ضيهءا   احلمد هلل تعاىل الذي أنزل كتابه  دهد  

 ضالصالة ضالسالم على النييب األن  ضآل  ضصحب  انيءان .
 ضبعد: 

عهه  ض بءههاا كتهه  دههذا ال تهها  العز ههز   دههذك كلمههاص ةتصههتة  ب
 .«القتآا ال تمي»ضاحلجة اخلالدة 

م النيها  عهن ضنهمها ت ل ه  آا لءس ل  حهدض ضال الم عن نزا ا القت 
 ..كتا  اهلل تعاىل  بقى دذا ال تا  شاة ا بعلون  ضأستارك ضنعجزات 

 ُُْْاا ِبِمْْـِل َذـَ ا اْلُقـْرآِن ْنُس َواْلِجنُّ َعَلى َأْن يَـ ُقْل لَِئِن اْجَتَمَعِت اْْلِ
ِْْلِه َوَلْا َكاَن بـَْعُضُهْم لِبَـْعٍض َظهِ  ُُْْاَن ِبِم  [.88]اإلستا :  يًراََل َي

 أخي المسلم: 
 ا للمهتد ن.. ى للعاني . ضنرباس  لقد أنزل اهلل كتاب  العز ز دد  

 َــِه ُذــًقي ِلْلُمت ِقــين ــَ  ِدي ــاُر ََل  َْي ــَل اْلِاَت   1]البقههتة:  الــم ذ َلِل
2.] 

ا  نيهن صهدب به  ضنهور ى ضيهء  جعله  اهلل دهد  »قال قتا ة رمح  اهلل: 
 «.للمتق 

لقهههههتآا ضيهههههءايفك   منيهههههاا ض أنههههه  تنيز ههههه  نهههههن اهلل العز هههههز ضددا هههههة ا
 ..نن احل ءم اخلبري ضدو تشت ع    الذي ال خيفى علء  شي   احل ءم
  ــل  ِمــْن َحِاــيٍم ِِي َْ ــْن َخْلِيــِه ُـَ ــِه َوََل ِم ــْيِن َيَقْي ــْن بـَ ــِه اْلَباِلــُل ِم ُِْْي ََل َي
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 [.22]كصل :  َحِميقٍ 
 أخي المسلم: 

 آا  ضسبب يءائ  ضنورك!ددا ة القت  ذاك دو ست  
 طلب التءا  ضاهلدى ض غري دذا ال تها  لال   ضلذلك نا نن أحد  

 ضكاا نن احملتضن .   ط ض سعء ضختب    ي 
 ََاُه َوَجَعْلََا َلُه نُا ًا َيْمِشي ِبِه ِدي الَ اِس َكَمْن َأَوَمْن َكاَن َمْيًتا َدَْْحيَـيـْ

ْـَُلُه ِدي الظُُّلَماِت لَْيَس ِبخَ  َهاَم  [.122]األنعام:  ا ٍِج ِمَـْ
ب تا   اهلدا ة ال ت وا لال   س لطت ق اهلدا ة أا  م  لتكلتفهم أ ها اني

ََـا ضدو الهذي دهدى اهلل به  عبها ك الصهاحل :   اهلل تعاىل وََكـَ ِلَل َأْوَحيـْ
يَمــاُن  َوَلِاـــْن ِإلَْيــَل ُ وًحــا ِمــْن َأْمرِنَــا َمــا ُكَْــَت َُــْقِ ب َمــا اْلِاتَــاُر َوََل اْْلِ

َُ ِمـْن ِعَباِكنَــا َوِإن ــَل لَتَـْهــِقب ِإلَــى ِ ــَراٍ   َجَعْلََـاُه نُــا ًا نـَْهــِقب بِــِه َمــْن َنَشــا
 [.52]الشورى:  ُمْسَتِقيمٍ 

 أخي المسلم: 
ضقههد جعهه  اهلل تعههاىل كتابهه  شههفا  للنيفههو  ضالصههدضر نههن أضصهها ا 

 ضأ ضائها.
شههاكء ا   ضا    .. ضدهه   تجههو أحههد   كمها أحههوخل اخللههق لىل دههذا الشههفا 

   تعاىل؟!أكت  نن كتا  رب  
 : قال اإلنام ابن القءم رمح  اهلل

نيها ض الصهدضر   هذدب نيها  لقءه  الشهءطاا كءهها  القتآا شهفا    لا  »
نيهها أنههتك كءههها  كهههو  ضا   ؛ نههن الوسههاض  ضالشهههواص ضاإلرا اص الفاسههدة
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    قلههب كمهها القههتآا نهها ة اهلههدى ضالعلههم ضاخلههري ض ال ضننيههها: أا   الشههءطاا
 .«نا ة النيباص  انيا ا  أ

ُُِ  ِمــَن اْلُقــْرآِن َمــا ض قهها اإلنههام ابههن القههءم عنيههد قولهه  تعههاىل:  َونـََُـــ
َ  َو َْحَمة  ِلْلُمْؤِمَِينَ   [.82]اإلستا :  ُذَا ِشَيا

 كءقول: 
كههههو الشههههفا  علهههى احلقءقههههة نهههن أ ضا  الشههههب  ضالشههه وك  ضل ههههن »

ا  ننيه   كمهن رهقه  اهلل تعهاىل ذلهك ذلك نوقوف على كهم   ضنعتكة انيهت 
 .«ءان ا بقلب  كما  تى اللء  ضالنيهارأبصت احلق ضالباط  ع  

كتا  اهلل تعاىل دو اهلدى ضالتهءا    كلتتذكت  ائم ا أخي انيسلم أا  
ك ءها سهء وا  ..ضبدضنه  كننه  كسهائت ض ةلمهة اللءه  البههءم!  انيب 

 حالك؟!
ضا ضكههاه العههانلوا  كههن ن كبههالقتآا أبصههت انيبصههتضا ضادتههدى انيهتههد

 أن  أخي انيسلم نن ذلك النيور ا إلهلي ضالتءا  التباين؟!
طهههوا ض ةههالم احلهههرية ضتههتى احملههتضن  نهههن ذلههك النيهههور اإلهلههي  ت ب  

اقتبسههوا نهن ذلههك الربدهاا التبههاين ل ههانوا ض أهنههم ضلهو   ضأنهتا  القلههو 
 هنتة انيهتد ن ض اعة الفائز ن.

 أخي المسلم: 
كتتهههههي   تهههههتى األشهههههءا  حولهههههك لذا أةلهههههم اللءههههه  كمههههها  هههههب أا

تص ض كهههه  تهههدب    ك تعهههاىل أحهههوخلانيصهههباف  كننههه  لىل نهههور كتههها  رب ههه
 حالك؟!
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يـَْهـِقب اهللُ ك ن نن أضلئك الذ ن استتها ضا بهذلك النيهور انيبهارك 
 َُ  [.55]النيور:  ِلَُا ِِه َمْن َيَشا

كت هوا تنوا نن ذلك التءا ؛ ضل اك أا ت وا نن أضلئك الذ ن حب 
 نن التال .

ا نن انيبصت ن.كمن أبصت ض  نءاك ب تا  رب      تعاىل كاا غد 
 ــــَري اْلُمــــْؤِمَِيَن َواْلُمْؤِمََـــــاِت َيْســــَعى نُــــا ُُذْم بـَــــْيَن أَيْـــــِقيِهْم يـَــــْاَ  ُـَ

يَهـا َوبَِْْيَمانِِهْم ُبْشَراُكُم اْليَـْاَ  َجَ ات  َُْجِرب ِمْن َُْحِتَهـا اْأَنـَْهـاُ  َخالِـِقيَن دِ 
 [.12]احلد د:  َلِلَل ُذَا اْلَيْاُز اْلَعِظيمُ 

عليمه علمه ُو  دضل قراَة القرآن ُو
 أخي المسلم: 

 نهههن الهههنيعم اإلهلءهههة  ضال  قهههدردا حهههق   عظءمهههة   دهههذا القهههتآا نعمهههة   لا  
 نن ذاب حالضهتا. قدردا لال  
كهههههت اهلل؛ كمههههها ذكهههههتك مهههههن أركهههههع  رجهههههاص ذ  قهههههتا ة كتههههها  اهلل ل   ضلا  
 ضلذلك كاا كتلها عظءم ا.  مبث  قتا ة كالن  الذاكتضا

من قرأ حردًا من كتار اهلل دلـه بـه حسـَة : »قال رسول اهلل 
والحســَة بعشــر أمْالهــاو َل أقــا  الــم حــرحو ولاــن ألــ  حــرحو 

 .( 1)«وَل  حرحو وميم حرح
ومـــا اجتمـــع قـــا  دـــي بيـــت دـــي بيـــات اهلل يتلـــان  : »ضقهههال 

                              
 .2112رضاك الرتنذي/ صحءح الرتنذي:  (1)



 

 1 مع القــرآن
 

ِلــت علــيهم الســايَة و شــيتهم  كتــار اهلل ويتقا نــانه بيــَهم إَل ن
 .( 1)«الرحمة وحيتهم المالئاة ولكرذم اهلل ديمن عَقه

ت نهههن أجلههه  الصهههاحلوا  ضتسهههابق لىل سهههاحات  ش ههه كءههها لههه  نهههن أجهههت  
 انيتقوا  ضتنياكس كء  انيتنياكسوا  أال تتى عظم ذلك الثوا ؟! 

ضأعظمههها ضأجلههها أا  ههذكتك اهلل  .. ت  انيالئ ههةنههزضل التمحههة  ضقبهه
 اىل ض انيأل األعلى!تع

عهههن دهههذك  كءههها طالهههب الهههدرجاص التكءعهههة ضانينيهههاهل انينيءفهههة ال ت فلهههن  
 اخلرياص.

 أخي المسلم: 
ضنهههن أجههه  شهههتف دهههذا ال تههها  العز هههز كهههاا تعلمههه  ضتعلءمههه  نهههن 

 عن عقبة بن عانت ريي اهلل عني  قال:  .. أكت  األعمال
ن أياـــم يحــــ  أ»ة كقهههال: ف  ضحنهههن ض الص هههه خهههتخل رسهههول اهلل 

ـــى العقيـــ   ديـــُْي مَـــه بَـــاقتين   يغـــقو كـــل يـــا  إلـــى باحـــان أو إل
 «.كاماوين دي  ير إثم وَل قاع  حم؟

 حنب ذلك.  كقلنيا:  ا رسول اهلل
أدــال يغــقو أحــقكم إلــى المســجق دــيعلم أو يقــرأ آيتــين »قههال: 

له من نـاقتين وثـالخ خيـر مـن ثـالخو  من كتار اهلل عِ وجل خير  
 .( 2)«قاكذن من اْلبلوأ بع خير من أ بعو ومن أع

                              
 سلم.رضاك ن (1)
 رضاك نسلم. (2)
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 كن ن أن  نن دذا اخلري ا لعظءم؟!

 كءا حستة نن يءع دذا الثوا !
 شتى أختى.خيربنا ببب  م دذا القتآا دا دو النييب ضلشتف تعل  

الماذر بالقرآن مع السيرة الارا  البـر ةو : »قال رسهول اهلل 
 .( 1)«تعتع ديه وذا عليه شاق له أجرانيتوال ب يقرأ القرآن و 

 ال اإلنام القتطيب: ق
جههتاا نههن ا ضصههعوبة  ضل هها كههاا لهه  أ  ض ال ههالم عء ههع: الههرت   عتبههتالت

 ؛ ة  ض رجههاص انيههادت كههوب ذلههك كل ههحءهها الههتالضة  ضنههن حءهها انيشههق  
  ب  ى عههههن ذلههههك لىل أا شبههههألنهههه  قههههد كههههاا القههههتآا نتعتع هههها علءهههه     تتق هههه

 بانيالئ ة.
 أخي انيسلم: 

خت لهههك ض كإنههه  نعهههم الهههذب  ؛اهلل تعهههاىلم كتههها  كلتحهههتل علهههى تعل ههه
لىل  م كتابههه ؛ كلتسههههع  ضلذا أعانههههك اهلل تعهههاىل علهههى تعل هههه  الهههدنءا ضاةخهههتة

م خيـــركم مـــن ُعل ـــ: »نشهههتك ضتعلءمههه  ل هههريك  حهههه تهههدخ  ض قولههه  
 .(2)«القرآن وعلمه

 قال احلاكظ ابن حجت رمح  اهلل: 
هههههم القهههههتآا ضتعلءمههههه  نب اجلهههههانع بههههه  تعل ههههه أا   ضال شهههههك     لنيفسههههه   م 
ضهلههذا كههاا أكتهه ؛  ي بهه  النيفههع القاصههت ضالنيفههع انيتعههد   ضل ههريك  جههانع  

                              
 رضاك الب اري ضنسلم. (1)
 رضاك الب اري. (2)



 

 11 مع القــرآن
 

ـْن لة نن ع ى سبحان  ضتعاىل بقول : ضدو نن  ب  َوَمْن َأْحَسـُن قـَـْاًَل ِمم 
ـــَن اْلُمْســـِلِمينَ  ـــاَ  ِإن َِـــي ِم ـــَل َ ـــاِلًحا َوَق ـــى اهلِل َوَعِم ـــا ِإَل ]كصهههل :  َكَع

55.] 
لتهههها تعلهههءم القهههتآا  ضدهههو  نهههن  ب شهههه   ع بهههننور  ضالهههدعا  لىل اهلل  قههه

 أشتف اجلمءع.
 .على تعلءم القتآا اضقال أ ت ا رمح  اهلل: ضض احلد ا احل

   الثههوري عههن اجلههها  ضلقههتا  القههتآا كههتجح الثههاين  ضاحههت   ئ  ضقههد سبهه
   ذا احلد ا..

م ننيهها ا جتع  نن القهتآا ندرسهتك الهت تهتعل  أ ها انيسلم أكعلءك 
 ضالتشا . اهلدى

  الههذي  ههتل علههى قتا تهه  ضتعلمهه   كاجعهه  ضلههء ن كتابههك انيفت هه
   ب  نيعا ك.أخي انيسلم ذلك ها ك النياكع الذي تتزض  

ا كتجههههد ض صههههحءفتك  ههههوا  قههههتا ة  ك أخههههي أأال  سههههت   ا تههههنً غههههد 
 ك تعاىل؟! كنن   ونها السعءد  الفائز حق ا.كتا  رب  

 العمل بالقرآن
  :انيسلم أخي

ههلقههد أنهه ا حيتههذضا طت قهه   زل اهلل تعههاىل كتابهه  شههتع ا للعبهها   ضننيهج 
 ضنور ا نبءني ا..

سهعا ة؛ كلهن  سهعد اخللهق  ضالعم  ب تا  اهلل تعاىل دو أصه  كه   
تههتك العمهه  ب تهها   كمهها أا     لذا عملههوا ب تهها  ر ههم تبههارك ضتعههاىل لال  
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 شقا . اهلل تعاىل أص  ك   

َها َجِميًعا بـَْعُضُاْم لِبَـْعٍض َعُقوٌّ دَِإم ا قَاَ  اْذِباَا مِ قال اهلل تعاىل:  َـْ
ـــْن  ـــاَل َيِضـــلُّ َوََل َيْشـــَقى ذ َوَم ـــَقاَب َد ـــَع ُذ ُِْْيَـَ ُاْم ِمَُـــي ُذـــًقي َدَمـــِن اُـ َب َـــ ي
ًَْاا َوَنْحُشـُرُه يـَـْاَ  اْلِقَياَمـِة َأْعَمـى ذ  َأْعَرَض َعْن ِلْكِرب دَِإن  لَـُه َمِعيَشـًة َنـ

ُـََُا قَاَ  َ ُر ِلَم حَ  َشْرََُِي َأْعَمى َوَقْق ُكَُْت َبِصيًرا ذ قَاَ  َكَ ِلَل َأُـَْتَل آيَا
ََْسى ََِسيتَـَها وََكَ ِلَل اْليَـْاَ  ُـُ  [.126  125]ط :  دـَ

ضلقهد كههاا العمهه  بههالقتآا دههو   ههدا السههلا الصهها  ضشههعاردم ض 
 ضجعهه  اهلل هلههم التم هه  ضالثبههاص ض احلءههاة هدههذك الههدنءا؛ كسههعدضا بذل هه

 ي ب  أضلءا ك.ه ضسءجز هم  وم القءانة خري نا جياالدنءا  
 قال ابن عمت ريي اهلل عنيهما: 

ة ال ض صهدر دهذك األن ه كاا الفاي  نن أصحا  رسول اهلل 
قوا العم  بهالقتآا  ضلا آخهت ه  حيفظ نن القتآا لال السورة أض حنودا  ضرب 

 تهقوا العم  ب !ضال  ب   ضاألعمى وا القتآا ننيهم الصيب  ئقت  ة  ب دذك األن  
 ضقال أبو عبد التمحن السلمي رمح  اهلل: 

م العشهت الهت بعهددا منيا عشت آ هاص نهن القهتآا ت نهتعل  كنيا لذا تعل  
 حه نعتف حالهلا ضحتانها ضأنتدا ضهنءها.

اظ ال ثهههههري ن لءحفظهههههوا كتههههها  اهلل لءقهههههال هلهههههم لهنهههههم حف ههههه بههههه  لا  
 انتك أض انتها  عن نوادء !نن غري ائتمار بنض   ل تا  اهلل تعاىل

 قال ابن نسعو  ريي اهلل عني : 
ط ننيه  حتك ها سق  أ حدكم لءقتأ القتآا نن كا ت  لىل خامتت  نا  ب  لا  
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 ضقد أسقط العم  ب .
عهوا ب تها  اهلل تعهاىل  ضت جيهدضا بتكاته  ض ف  تضدمال  دم الذ ن ت  ني

 ضعم .ممن علم   آ ارك اجلمءلة الت جيددا أد  القتآا حق ا
ههه ةبن هه  كءهها لتعاسههة دههمال  ههحج  ا لذا ضقفههوا بهه   هههدي وا غههد  ة حيتج 

 ر م تعاىل؟!
 أخي انيسلم: 

 ة علءك.ة لك  ضلنا حج  ج  ا حب دذا القتآا لن   لا  
كههإذا كنيهه  نههن أضلئههك الههذ ن حيتصههوا علههى الوقههوف عنيههد حههدض ك 

ا أنانك نا  ست    ك.ض لء  حالل  ض تمي حتان ؛ كستجد غد 
ت ن ضال ضا علههى حتضكهه ؛ غههري نتههدب  نههن أضلئههك الههذ ن  ههت      ضلا كنيهه

 ههههوم أا  ههههنً القههههتآا  .. عههههانل ؛ كننهههه   ونههههها نههههن أخسههههت اخلاسههههت ن
 خصءم ا لك!

 :قال نعاذ بن جب  ريي اهلل عني 
 اعلموا نا شئتم أا تعلموا؛ كلن  نجتكم اهلل بعلم  حه تعملوا!

 أخي انيسلم: 
أضلئهك الهذ ن    اهلل تعهاىل  ضقلءه   أضلئك الذ ن  عملوا ب تا قلء   

ا نهههن عظهههوا مبواعظههه   كلتحهههذر حهههال ال هههاكل   ضل  ههه ت   اك أا ت هههوا غهههد 
 ك نا  نيفعك ض   نيك ض نءاك.  الءوم نن كتا  رب  اخلاست ن  ضتزض  
 ضننيهاج ا. ذضك شتعة   وا ب تا  اهلل تعاىل ضاخت  متس   قوم   ضلن  ت   
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 رت هه  ض حءاتهه ؛ كهههو  ا   قههتآا   ب لل ا ب  ههوذخل حههي  ضانيسههلم الص هه

 م بلسان .لىل كتا  اهلل بعمل  ضلا ت  ت ل  
 تدم به  أ شهد  ضلذا رأى النيا  ش ص ا تتجم القتآا بنكعال  كاا تن   

 ن حفظ  أض كهم  ضت  عم  ب .مم  
ضدههذك اخلصههلة دههي الههت ركعهه  أضلئههك الطههادت ن ريههي اهلل عههنيهم 

لنيمههههههوذخل الصهههههها ب للههههههوحي ك ههههههانوا ذلههههههك ا  نههههههن أصههههههحا  النيههههههيب 
 !«كانوا قتآنا  شي على األر »أض ق :   الصا ب

النيههها  ت  عههههدضا  ألا   ؛نهههن اخلءهههال حهههه كانههه  أخبهههاردم كتهههت   
ضل نيهه  القههتآا الههذي  تكههع اهلل بهه  نههن  شهها  نههن  .. نثهه  تلههك األخههالب

عبهها ك  ضنههن ركعهه  اهلل تعههاىل ب تابهه ؛ كههنكتم بههذلك نههن شههتف ضسههم    
  متء  نن  شا .ضذلك كت  اهلل 

 أذل القرآن 
 و ايا لحياظ القرآن

 أخي انيسلم: 
نههن شههتف دههذا القههتآا أنهه   شههتف بهه  أصههحاب  ضلا ت   ونههوا  لا  

 ضس ا ض النيسب ضاحلسب.يف ر 
نهاكع بههن عبهد احلهار  لقههي  أا    عهن عهانت بهن ضا لههة ريهي اهلل عنيه 

هه اسههتعمل  ة  كقههال: نههن عمههت بعسههفاا  ضكههاا عمههت  سههتعمل  علههى ن  
 بن أبزي.لى أد  الوا ي؟ كقال: اع

 قال: ضنن ابن أبزي؟ قال: نوىل نن نوالءنيا.
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 علءهم نوىل؟!  قال: كاست لف   
 ضج   ضلن  عات بالفتائض. ل تا  اهلل عز   لن  قارئ   :قال

اهلل يردــــع بهــــ ا  إن  »قههههد قههههال:  نبههههء م  ا  أقههههال عمههههت: أنهههها 
 .( 1)«الاتار أقااًما ويضع به آخرين

 كهههالقتآا شههه
ب
هههنيت  تف ألدلههه ؛ ضدهههو نعهههم الشهههتف؛ ضاني وا لىل القهههتآا بب س 

 وا لىل أعلى نسب.بب س  نيت  نب 
قههالوا:  هها رسههول « هلل أذلــين مــن الَــاس إن  : »قههال رسههول اهلل 
 .( 2)«ذم أذل القرآنو أذل اهلل وخا ته»اهلل نن دم؟! قال: 
 أخي انيسلم: 

ءههه  ضن    العبهههد لءسهههعدك أا   هههوا نهههن أدههه  اهلل ضخاصهههت  لا    حق ههها
ضنهها بءنيههك ضبهه  أا ت ههوا نههن خاصههة اهلل   دههذك انينيزلههة لههءس بالصههعب

ك تعههاىل  ضلههءس شههتط ا ض ذلههك أا تصههدب اإلقبههال علههى كتهها  رب هه لال  
هههأا  فهههظ القهههتآا كل ههه ضل هههن نهههن أقبههه    شهههي  كءههه  ءط ب ههه      أض أا  ب

 ت له   ضعمه  به   ت  هجهتك  كههو بهال شهك  على تالضته  ضحفهظ نها تءس ه
ك علهههى ذلهههك نههها جههها  عهههن النيهههوا  بهههن ض أدههه  القهههتآا  ض هههدل    اخههه   

  قول:  مسعاا ريي اهلل عني  قال: مسع  النييب 
ى بـــالقرآن يـــا  القيامـــة وأذلـــه الـــ ين كـــاناا يعملـــان بـــهو » يـــُؤ

 ال هة  ضيهت  هلمها رسهول اهلل   «ُْققُمُه نـا ة البقـرة وآ  عمـران
                              

 رضاك نسلم. (1)
 (.171رضاك أمحد ضابن ناجة صحءح ابن ناجة ) (2)
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 بعد. أنثال نا نسءتهن  

أو  وأو ظُلتــان نــاكوانو بيَهمــا َشــْرق  كْنهمــا  مامتــان »قههال: 
ِقَان من لير  ا    .( 1)«اح ُحاجان عن  احبهماكْنهما ح

 ضنع ى شتب: يءا  ضنور.
 ضحزقاا نن طري: اجلماعة نن الطري

  دههذك كلمهههاص هنههد ها لىل أضلئهههك الههذ ن أنعهههم اهلل علههءهم  فهههظ  
 كتاب  العز ز.
ءعلم أنههه  حيمههه  نهههن ضيهههع دهههذا ال تههها  بههه  جنيبءههه   كلههه لا  أوًَل: 

   تبارك ضتعاىل.أطهت كتا  ضأكت  نقتض   ضأكت  نا ذكت ب  العبد رب  
ضنهن   ظهم القهتآاضنن كاا دذا حال  ضجهب علءه  أا  ستحتهت ع  

 نتك ضهنء ..  تبارك ضتعاىل ضانتث  أاستحتت ذلك انتفع ب تا  رب  
ها نء   نيب ي حلاكظ كتا  اهلل تعاىل أا  تفق  ثانًيا:  ده  دهو ته   د  ائم 

 م  ضج  اهلل تعاىل ضالدار اةختة؟ن أرا  بتعل  مم  
أض ذكههت  أض جههاك   ي هها نههن أعههتا  الههدنءا نههن نههال  ت  أم أرا  بههذلك ع  

عمههه   لهههتمس بههه  العبهههد  النيههها  لههه ؟! كاستحتهههار النيءهههة يهههتضر ة ض كههه   
حفههظ القههتآا نههن األعمههال الفايههلة  أا   القتبههة لىل اهلل تعههاىل  ضال شههك  

عهه  علههى حفظهه  ضالعمهه  حتههار النيءههة الصههاحلة كءهه  ممهها  ب الشههت فة  كاست
 ب .

                              
 رضاك نسلم. (1)
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د نفسههه  ضلذا أعانههه  اهلل تعهههاىل علهههى حفظههه  كءنيب هههي أا  تفق هههثالًْـــا: 
ن  عملههوا بههننتك ضهنءهه  أض نههن انيعتيهه  عههن عنيههد العمهه  بهه   دهه  دههو مم هه

 العم  ب .
ضحهههاكظ القهههتآا أضىل النيههها  بالعمههه  بههه   ضدهههو عنيهههد النيههها  قهههدضة  

اهلل ض كتاب   ضلءحفظ حدض ك كما حفظ  ء   ضن ا  كلءتق   نيظت النيا  لل
 رمس .

ـــا:  ا ض  ق حهههاكظ القهههتآا لىل العمههه  بههه  كلءسهههع  ك هههضلذا ضب  ابًع جادهههد 
تعلءم  ضنشتك ضالدعوة للء   ضال  ب ه  ض بذله  للنيها   ض نيب هي علءه  ض 

مهه  لذا رأى نههنيهم لعتاي هها ضعههدم رغبههة  النيهها  علههى تعل   ذلههك أا حيهها  
لقهههتآا احلقءقهههي دهههو احلهههت   علهههى تعلءمههه  ضلا أعهههت  النيههها  كحهههاكظ ا

مههم  ضلا ت  هنتوك عن ذلك  ضلءس دو بهذاك الهذي لذا أتهاك النيها  عل  
 تتكهم.

ض نيب ههي حلههاكظ القههتآا أا   ههوا شههانة ض النيهها   نتمءههز ا خامًســا: 
هههه   قبهههه  مت  ضدد ههههض كعلهههه  ضقولهههه   ضقههههدضة صههههاحلة للنيهههها    نيتفعههههوا بس 

ا حاكظ القتآا  هذك انيثابهة انتفهع به  النيها   ضلذا كاانتفاعهم بتعلءم   
م القتآا ضالعم  ب   ضلا ت   ن كذلك كاا  ا هلم على تعل  ضكاا حاي  

 ك ريك نن النيا   ضلن  نيتفع  فظ   ضلن  نيتفع النيا  نني .
قتها علههههى سههههبء  كانهههه  تلههههك بعههههض الوصهههها ا ألدهههه  القههههتآا  سبهههه

عهههاين  ضالعاقههه  نهههن انتفهههع اإلجيهههاه  ضل هههن  هههدخ   تهههها ال ثهههري نهههن اني
 بالقلء   ضقا ك ذلك لىل كع  ال ثري.
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 دضائل نا  وآيات

  كايهههه   ضكءهههه  ضض تالضتهههه  اخلههههري ال ثههههري  ضأ نيمهههها حهههه  القههههتآا كل هههه
 القارئ نني  ح  ض رضية نن ر اي .

القهههتآا بسهههتاا العهههارك   كن نيمههها : "قهههال  مهههد بهههن ضاسهههع رمحههه  اهلل
 ".وا ض ر ا  نتتةوا نني  حل  حل  

ضانيسهههلم بقتا تههه  ل تههها  اهلل تعهههاىل  لهههتمس خهههري الهههدنءا ضاةخهههتة  
  ضا كتهههههها  اهلل تعههههههاىل اطمنن هههههه كتجههههههد أدهههههه  اإل ههههههاا الصهههههها ب لذا قههههههت 

 نفوسهم ضضجدضا التاحة احلقءقءة.
ِإن َما اْلُمْؤِمَُاَن ال ِ يَن ِإَلا لُِكَر ضقال اهلل تعاىل ضاصف ا دذا الفت ق: 

ُهْم َوِإَلا ُُِليَـْت َعلَـْيِهْم آيَاُُـُه زَاَكُْـُهـْم ِإيَمانًـا َوَعلَـى  َبُِهـْم اهللُ َوِجَلْت قـُُلابُـ 
 [.2]األنفال:  يـَتَـاَك ُلانَ 

ال ِ يَن آَمَُاا َوَُْاَمِئنُّ قـُُلابـُُهْم ِب ِْكِر اهلِل َأََل ِب ِْكِر اهلِل ضقال تعاىل: 
اا الص ــاِلَحاِت لُـاَبى َلُهــْم َوُحْســُن َُْاَمـِئنُّ اْلُقلُــاُر ذ ال ــِ يَن آَمَُـاا َوَعِملُــ

 [.21  28]التعد:  َمآرٍ 
ض كتهه  بعههض السههور  ضقههد ضر ص بعههض النيصههول عههن النيههيب 

ضاة هههاص  ضدهههي تلفههه  النيههها  لىل كتههه  تلهههك السهههور ضاة هههاص  حهههه 
 هم ضنصءبهم ننيها. نخذ النيا   ظ  

مـــن قـــرأ : »عهههن أس نسهههعو  ريهههي اهلل عنيههه  قهههال: قهههال النيهههيب 
 «.يتين من آخر نا ة البقرة دي ليلة كيتاهباآل

 .«خر نا ة البقرةآمن قرأ باآليتين من : »ضض قول  
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  : قول احلاكظ ابن حجت رمح  اهلل
 لىل آخت السورة. ...آَمَن الر ُنا ُ  عين نن قول  تعاىل: 

أي أجزأتا عني  نن قءام  :«كيتاه» ضقال أ ت ا ض شتح  لقول  
 .اللء  بالقتآا

سهههوا  كههههاا  اخهههه    ءههه : أجزأتهههها عنيههه  عههههن قههههتا ة القهههتآا نطلق ههههاضق
 .الصالة أم خارجها

ق باالعتقهها  نيهها اشههتمل  علءهه  نههن ضقءهه : نعنيههاك أجزأتههاك كءمهها  تعل هه
 .اإل اا ضاألعمال ل اال  

 .سو  ضقء : نعنياك كفتاك ك   
 .الشءطاا ضقء : كفتاك شت  

 .اإلنس ضاجلن ضقء :  كعتا عني  شت  
اك كفتههاك نهها حصهه  لهه  بسههببهما نههن الثههوا  عههن طلههب نعنيهه :ضقءهه 

 شي  آخت  ضعلى دذا كنقول جيوه أا  تا   ءع نا تقدم ضاهلل أعلم.
 ـالة  بـر كـلُ من قرأ آيـة الارنـي دـي كُ : »ضقال رسول اهلل 

 .( 1)«بيَه وبين كخا  الجَة إَل المات لْ لم يحُ 
 كن ن أن  أ ها انيسلم نن دذا اخلري العظءم؟!

نا ة من القرآن ثالثان آية شيعت لرجل  إن  : »لنييب ضقال ا

                              
 (.172رضاك ابن السين )السلسلة الصحءحة  (1)
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 .(1)«ر لهو وذي نا ة ُبا ك ال ب بيقه الملليِ حتى  ُ 

 تك اهلل ل .على نن  س   ض سري   عظءم   ضدذا خري  
: قهههال رسهههول اهلل  :ضعهههن عقبهههة بهههن عهههانت ريهههي اهلل عنيههه  قهههال

ــرَ » ــاتٍ  ألــم ُ ــرَ  آي ــم يـُ ــت الليلــة ل ِل قــ ؟ قــل أعــال بــرر  مــْلهن   أن
 .(2)«اليل و وقل أعال برر الَاس

: ضعههههههههن أس دت ههههههههتة ريههههههههي اهلل عنيهههههههه  قههههههههال: قههههههههال رسههههههههول اهلل 
كحشههد نههن حشههد    «لــا القــرآندــإني نــْقرأ علــيام ثُ   احشــقوا»

    خ . قل ذا اهلل أحقكقتأ:    ختخل نيب اهلل 
جههها  نهههن السهههما  كهههذاك  كقهههال بعتهههنيا لهههبعض: لين أرى دهههذا خهههرب  

إنــي قلــت لاــم: نــْقرأ »كقههال:  اهلل    خههتخل نههيب    أ خلهه  الههذي
 .(3)«لا القرآن لا القرآنو أو أنها ُعق  ثُ عليام ثُ 

 أخي انيسلم: 
  ضأجههت   قلءهه    نهها أ سههت قطهها احلسههنياص نههن كتهها  اهلل تعههاىل  عمهه   

 كثري!
نتابطهههههة  قهههههائق ض تهههههالضة كتههههها  اهلل تعهههههاىل متهههههأل  هههههدي صهههههاحبها 

 باحلسنياص ال ثرية!
 نساك  أضلئك الذ ن حتنوا أنفسهم نن دذا اخلري العظءم!ضكم 

                              
 (.2811رضاك أمحد ضأصحا  السنين/ صحءح الرتنذي ) (1)
 رضاك نسلم. (2)
 .رضاك نسلم (5)
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العاني  أ همها كهاا نهن  ضسءعلم الفت قاا لذا ضقا النيا  أنام ر   
 الفائز ن؟!

 أخي انيسلم: 
كال  فوتنيك دهذا   القتآا جتارة را ة  ضدي جتارة ال تعتف اخلسارة

اخلهههههري العظهههههءم حهههههه  نيهههههزل بهههههك انيهههههوص  كتنيهههههدم علهههههى نههههها كاتهههههك نهههههن 
ا لذا قام النيا  لت   م ذب صاحلاص  كقد  ال  العاني . خت ا  نيفعك غد 

ق  لهههك كتهههلها لءسههه  انيداضنهههة ضتلهههك السهههور ضاة هههاص الهههت سبههه
علءها بصعبة  كبالقلء  نن العزم  ستطءع انيت  انيداضنة علهى ال ثهري نهن 

 الفتائ .
نن ال شي   ضل ن نن لزم عمال  صاحل ا كءنيب ي  خري    سري   كشي   

   نفس  انيداضنة علء .و  أا  ع
اك أا ت ههوا نههن ال ههاكل  كانيبهها رة انيبهها رة لىل تلههك اخلههرياص  ضل  هه

ا نن اني بون  اخلاست ن. مسيكت  غد 
 أقسا  الَاس مع القرآن

 ذجران القرآن
 أخي انيسلم: 

السعءد حق ا دو ذلك القت ب نن كتها  اهلل تعهاىل  جتهدك تالء ها  لا  
 النيهار  عانال  بننتك  ننيتهء ا عن نوادء .ل  آنا  اللء  ضأطتاف 

ة احلءهاة احلقءقءهة  ت  عتف أ ن جيهد لهذ   ض قاب  ذلك السعءد شقي  
عتي هها عههن تالضتهه     تبههارك ضتعههاىل  كتجههدك نب ضدههو البعءههد عههن كتهها  رب هه
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زك أضانههههتك علههههى ف ههههضال  ب   ك نوادءهههه  عههههن نعصههههءة  ا حلههههدض ك  ال تههههت   نتعههههد  

أحوال النيا  نع القتآا لىل أربعة أقسهام   يب ضقد قسم الني ..طاعة!
 :كقال 
المؤمن ال ب يقرأ القرآن ويعمـل بـه كاأُرجـةو لعمهـا ليـ  »

ــه كــالتمرة  و يحهــا ليــ و والمــؤمن الــ ب َل يقــرأ القــرآن ويعمــل ب
لعمهــــا ليــــ  وَل  يــــا لهــــاو ومْــــل المَــــاد  الــــ ب يقــــرأ القــــرآن  

اد  الــ ب َل يقــرأ كالريحانــة  يحهــا ليــ  ولعمهــا مــرو ومْــل المَــ
 .(1)«و يحها مر - أو خبيا -القرآن كالحَظلة لعمها مر 

دههو؟! ضلذا حاسههب  كت ههق   كعلههى انيسههلم أا حياسههب نفسهه  نههع أي  
 دو؟! قسم   العبد نفس  علم نع أي  

 انيسههلم احلهت   علههى نهها  نيفعه  دههو الههذي حياسهب نفسهه  حههق   كهإا  
دهههذا القههههتآا  كهههإا   احملاسهههبة  لءهههدرك خهههالل نفسههه  قبههه  كهههواص األضاا 

ا لن ه ا سهائق ا للمعتيه  اص النيعهءم  ضلن ها سهائق ا ألدله  لىل جني هسءنً غهد 
 عني  لىل اجلحءم.

 :قال أبو نوسى األشعتي ريي اهلل عني 
  ل م نهور ا كت ا ضكائن  ل م ذ   ل م أجت ا  ضكائن   دذا القتآا كائن   لا  
لقهههتآا  كإنههه  نهههن بعهههني م اهر ا  اتبعهههوا دهههذا القهههتآا ضال  ت  علهههء م ض   ضكهههائن  

ض  ( هدكع) خ  زب  تبع القتآا  هبط ب  ض ر ا  اجلنية  ضنن اتبع  القتآا  ه ه
 قفاك كءقذك  ض جهنيم!

                              
 رضاك الب اري  ضنسلم ضاللفظ للب اري. (1)
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 أخي انيسلم: 
حهههال النيههها  نهههع القهههتآا ال ختلهههوا نهههن  ضاختصهههار تلهههك األقسهههام أا  

تالضتهههه   ضلنهههها أا ت ههههوا ممههههن  ن  تلونهههه  حههههق  ا أا ت ههههوا مم ههههحههههال : لن هههه
 ا كان  أقسام اهلجت.أ     هجتضن  

هها لهه  ض  ضنههن دجههت كتهها  اهلل تعههاىل  ضجعهه  دههواك ضشهههوات  ننيهج 
 حق ا! حءات   كذاك الشقي  

نهههن ركهههوف بءتههه   ضنههها قولهههك كهههءمن ضيهههع كتههها  اهلل تعهههاىل ض رف  
 حه عالك ال بار؟!

ضقهد   ك  كإ ا حيتك  نا به  تهارة ضأخهتى لتنيظءفه  نهن ال بهارضلا حت  
 ..!ك  األطفال للعبا ب  أحءان ات  ضقد حيب   ك لءقوم  ذك انيهمةك  غري ت  حيب 

ضا كءهها كتها   ة قهت تضا آخهت نهت  ضكم ضكم نن أضلئك الذ ن ال  تهذك  
 اهلل تعاىل!

ا دههو الههذي   ههوا القههتآا خصههءم    ضذاك دههو اهلجههت ضصههاحب  غههد 
   وا  تاج ا كء  لىل احلسنية الواحدة!  ض  وم  

حتنهههاا رجههه   صهههبح ض سهههي ضدهههو  بصهههت  حتنهههاا أعظهههم نهههن  ضأي  
   نني  ةختت ؟!  تعاىل أنان    ال  تزض  كتا  رب  

ضدهها أنهها أقهها بههك عنيههد أقسههام اهلجههت  ألنقهه  لههك دههذك ال لمههاص 
  ك عن أقسام اهلجت.اجلانعة لإلنام ابن القءم ضدو حيد  

 قال رمح  اهلل: 
 دجت القتآا أنوا : 
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 ا  للء .إل اا ب  ضاإلص أحددا: دجت مساع  ضا

دجهههت العمههه  بههه  ضالوقهههوف عنيهههد حاللههه  ضحتانههه  ضلا قهههتأك  :ضالثهههاين
 ضآنن ب .

 دجت   ءم  ضالتحاكم للء . :الثالا
 تك ضكهم .دجت تدب   :ضالتابع

دجت االستشهفا  ضالتهداضي به  ض  ءهع أنهتا  القلهو   :ضاخلانس
دههذا  ضأ ضائهها  كءطلهب شهفا   ائه  نهن غهريك  ض هجهت التهداضي به   ضكه   

ــْاِمي اُ َخــُ وا َذــَ ا اخهه  ض قولهه  تعههاىل:   َوقَــاَ  الر ُنــاُ  يَــا َ ر ِإن  قـَ
 [ 52]الفتقاا:  اْلُقْرآَن َمْهُجا ًا

 ضلا كاا بعض اهلجت أدوا نن بعض.
 أخي انيسلم: 

أسههعد  كسههتجد أا   ؛ا هها عههن السههعدا  حق هها! ضتننهه  حههال العبهها 
نسوا ب  لذ استوحشه  قلهو  النيا  دم الذ ن  تلوا كتا  اهلل  ضن ا  أ

 ال اكل .
ههه ؛ضا ههها عهههن التعسههها  احملهههتضن  ذضا كسهههتجددم أضلئهههك الهههذ ن اخت 

 دجت القتآا عا ة!
السههعدا  دههم أضلئههك الههذ ن كتحهه  هلههم  ذدنيههك لىل أا   ضال  ههذد   

بهههوا ض نعءمهههها! ضل ههها السهههعا ة احلقءقءهههة دهههي الههدنءا ذراعءهههها  كههههم  تقل  
 كت اهلل تعاىل كهو كانيء !خال قلب  عن ذ  نن  سعا ة القلو ! ضلا  

السههههعدا  أضلئههههك الههههذ ن انههههتألص قلههههو م بههههذكت اهلل تعههههاىل  ضل ههههن  
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 ضتالضة كالن ..
بهههوا ض اللهههذاص  حهههه لذا كهههاا  هههوم القءانهههة كهههاهضا  ضن ههها  تقل   مكهههه

 اجلنية!.ب   كاهضااهة احلقءقءة الت ال كدر كءباللذ  
 قال احلسن البصتي رمح  اهلل: 

كت  ضض قهتا ة دضا احلالضة ض  ال هة أشهءا : ض الصهالة  ضض الهذ  تفق
 البا  ن لق! كاعلموا أا   كإا ضجدمت ضلال   .. القتآا

د نفسهههه  ض نيظههههت لىل حاهلهههها نههههع كتهههها  اهلل كعلههههى انيسههههلم أا  تفق هههه
 تعاىل  د  دو نن التال  أم دو نن اهلاجت ن؟

هلل تعهههاىل ضسهههنل  كهههإا ضجهههد نفسههه  أنههه  نهههع التهههال  العهههانل  محهههد ا
ضلا ضجههد نفسهه  أنهه  نههع اهلههاجت ن اسههتعاذ بههاهلل تعههاىل    الز هها ة ضالثبههاص

 ضأقب  على كتا  رب  تعاىل  ضسنل  التوكءق لىل ذلك.
 آكار ُالوة القرآن

 أخي انيسلم: 
كتهها  اهلل تعههاىل دههو أكههتم كتهها  ضأطهههتك كءنيب ههي نيههن أرا  تالضتهه   

كءجعهه  قتا تهه  ل تهها  اهلل   أا  ستحتههت عظمتهه   ضال  تهههاضا ض ذلههك
نههن اجلفهها  أا تقبهه  علههى تههالضة كتهها   كههإا  ؛ آخههت كتهها     كقتا تهه  ألي  

 ت ل !اهلل غري نستحتت لعظمت  ضال نوق  
  كإا  

ب
 م  عظ هعءنيهة للعمه  ب تها  اهلل أا تقهتأك قهتا ة نب نهن األسهبا  اني

 عنيد تالضت . ال   نتن ب  
لك مبها دهو أدله  نهن اة ا  ن لذتهء  تكإذا تلوص كتا  اهلل تعاىل كل
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 ضأنوا  التعظءم.

ضسنسهههوب للءهههك كءمههها  لهههي بعهههض اة ا  الهههت  نيب هههي أا تتاعءهههها 
  دهذك اة ا  نهن كهالم القهتطيب ضأن  تقهتأ كتها  اهلل تعهاىل  ضسهنخل  

نههههة تفسههههريك  ضالههههذي نقلهههه  عههههن احل ههههءم الرتنههههذي  ضنههههن كههههالم ض نقد  
 «..قتآاالتبءاا ض آ ا  محلة ال»النيوضي ض كتاب  
 دمن آكابه: 

 على طهارة.  قتأك لال   أال  
 السااك: 

 :قال  ز د بن أس نالك رمح  اهلل
فودهههههها نهههههها تضدهههههها ضنظ  كطه   ؛أكههههههواد م طههههههتب نههههههن طههههههتب القههههههتآا لا  

 استطعتم.
 انتقبا  القبلة: 

ضلهههبس ضارتهههدى ضاسهههتقب   كهههاا أبهههو العالءهههة رمحههه  اهلل لذا قهههتأ اعهههتم  
 القبلة.

لتبه  تعهاىل   عن القتا ة  ألن  لذا قتأ كهو ننيهاخل  أنسك  ضلذا تثا  
 ضالتثايف  نن الشءطاا.

لذا تثا بهه  ضأنهه  تقههتأ القههتآا كننسههك عههن : قههال هادههد رمحهه  اهلل
 القتآا تعظءم ا حه  ذدب تثايفبك.

 :اَلنتعالة باهلل من الشياان الرجيم
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لا   «بسههم اهلل الههتمحن الههتحءم» ولالقههتا ة  ضقهه  بتههدااالعنيههد ضذلههك 
 نن أضل السورة. ةقتا ال ا ابتد كاا

 ضلذا ابتدأ بالقتا ة ال  قطعها ب الم اة نء .
يل ُر  :قراَُه بتؤكة ُو

 أا  ستعم  كء  ذدني  ضكهم  حه  عق  نا خياطب ب .
أا  قا على آ ة الوعد كريغب لىل اهلل تعاىل  ض سنل  نن كتل   

 ضأا  قا على آ ة الوعءد كءستجري باهلل نني .
 سورة  ب   قتأ السورة كلها. كال  لتقط اة اص نن ك   ضلذا قتأك 

 :َل يترك المصح  مَشا ًا
ا عالء ههها لسهههائت كوقههه  شهههءئ ا نهههن ال تهههب حهههه   هههوا أ ضال  تهههع بهههد 

 ال تب  علم ا كاا أض غريك.
أا  تههع  علههى حجههتك لذا قههتأك أض علههى شههي  بهه   د هه  ضال  تههع  

 على األر .
التبءهاا ض آ ا  »وضي ض كتابه  ضنن اة ا  الت ذكتدا اإلنام الني

 قال:« محل  القتآا
سههههههتحب أا ت ههههههوا القههههههتا ة ض ن ههههههاا نظءهههههها ةتههههههار  ضهلههههههذا ض ب 

استحب  اعهة نهن العلمها  القهتا ة ض انيسهجد  ل ونه  جانع ها للنيظاكهة 
 ضشتف البقعة  ض صال  لفتءلة أختى ضدي االعت اف.

 الخشاع: 
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نن  اخلشو  ضالتدبت قال النيوضي: كإذا شت  ض القتا ة كلء ن ش

صت  ضأشهت ضأةهت نن عنيد القتا ة  ضالدالئ  علء  أكثت نن أا  ب 
أا تههذكت  كههههو انيقصههو  انيطلهههو   ضبههه  تنيشههتف الصهههدضر  ضتسهههتنيري 

ُقـــْرآنَ القلهههو . قهههال اهلل عهههز ضجههه   ـــَقبـ ُروَن اْل َت ـــاَل يـَ َد ]النيسههها :  َأ
ْيـَل ُمبَـ ضقال تعهاىل:   [82 َل ََـاُه ِإ َِْل نـْ ُِـهِ ِكَتار  َأ بـ ُروا آيَا َيـق   اَ ك  ِل

 [.21]ل: 
 ضاألحا  ا كء  كثرية  ضأقاض   السلا كء  نشهورة.

 انتحبار ُركيق اآلية للتقبر:
ض نيب ههي أا  تته  قتا تهه   ضقههد اتفهق العلمهها  ريههي اهلل : قهال النيههوضي

ــْرُِياًل عههنيهم علههى اسههتحبا  الرتتءهه  قههال اهلل تعههاىل:  ــْرآَن ُـَ  َوَ ُُــِل اْلُق
 [.2زن : ]اني

ض بهه  عههن أم سههلمة ريههي اهلل عنيههها: أهنهها نعتهه  قههتا ة رسههول اهلل 
   ( 1)تة حتك ا حتك ا قتا ة نفس. 

ألا أقهههتأ سهههورة أرتلهههها »ضعهههن ابهههن عبههها  ريهههي اهلل عنيهمههها قهههال: 
 .« أحب ليل نن أقتأ القتآا كل  

 ضقال النيوضي: 
 تسهاد  ب  ض تنكد األنت ب  احرتام القهتآا نهن أنهور قهد  عت ىضمما  ب 

كءههها بعههض ال ههاكل  القههارئ  هتمعهه   كمههن ذلههك اجتنيهها  التهههحك 
 تطت للء .كالن ا  ب   ضالل ط ضاحلد ا ض خالل القتا ة لال  

                              
 رضاك أبو  اض  ضالنيسائي ضالرتنذي. (1)
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ـــُه َوأَْنِصـــُتاا ضلءتمثههه  قولههه  تعهههاىل:  ـــَتِمُعاا َل ـــْرآُن دَاْن ـــِرَا اْلُق َوِإَلا ُق
 [ .222]األعتاف:  َلَعل ُاْم ُـُْرَحُمانَ 

ابههن أس  اض  عههن ابههن عمههت ريههي اهلل عنيهمهها: أنهه   ضلءقتههد مبهها رضاك
 م حه  فتغ نني .لذا قتأ القتآا ال  ت ل  

  سهبحان  ضتعهاىل  كإنه   نيهاجي رب ه ؛ضنن ذلك العبها بالءهد ضغريدها
 كال  عبا ب   د  .
 ضقال النيوضي: 

ض نيب هههي للقهههارئ لذا ابتهههدأ نهههن ضسهههط السهههورة  أض ضقههها علهههى غهههري 
ضأا  قا على    الم انيتتبط بعت  ببعضدا أا  بتدئ نن أضل الت آخ

كإهنا قد ت وا ض ضسهط  ؛د باألعشار ضاألجزا ال الم انيتتبط  ضال  تقء  
ــــُرُا نـَْيِســــيال ههههالم انيههههتتبط كههههاجلز  الههههذي ض قولهههه  تعههههاىل:  ــــا أُبـَ  َوَم

]األعههتاف:  َوَمـا َكــاَن َجـَااَر قـَْاِمـهِ [ ضض قوله  تعهاىل: 55] وسها: 
82.] 

بتهههدأ بههه   ضال  وقههها علءههه  كإنههه  شهههبءه  ال  نيب هههي أا  ب دهههذا ض  ك ههه   
ق مبا قبل   ضهلذا انيعه ى قاله  العلمها : قهتا ة سهورة قصهرية ب انلهها نتعل  

كإنههه  قهههد خيفهههى  ؛أكتههه  نهههن قهههتا ة بعهههض سهههورة طو لهههة بقهههدر القصهههرية
 االرتباط على بعض النيا  ض بعض األحوال.

 أخي انيسلم: 
ق بهههتالضة كتههها  اهلل تعهههاىل  كانههه  تلهههك بعهههض اة ا  الهههت تتعل ههه

صهنيا أههها  كعلهى انيسهلم أا حيهتل علهى ضقد اقتصهتنا علهى بعتهها ضخل  
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ههها عظمهههة نهههن  قهههتأ      لذا قهههتأ كتههها  اهلل تعهههاىلالتهههن    ضلءستحتهههت  ائم 

 تك ضاإلقبال علء .اهلل تعاىل أا  نيفع  بتدب   لع     كالن 
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 ُقبر القرآن
ه  ُحسين الصات البااَ عَق ُالُو

 انيسلم: أخي 
قههههال اهلل تعههههاىل:   تك ضالعمهههه  بهههه لقههههد أنههههزل اهلل تعههههاىل القههههتآا لتههههدب  

 ِبـ ُروا آيَاُِِه َولَِيَت َك َر ُأوُلا اْأَْلَبار َِْلََاُه ِإلَْيَل ُمَباَ ك  لَِيق   .ِكَتار  أَنـْ
 انتفاعك ب . كتدبتك ل تا  اهلل تعاىل دو ست  

 قال عبد اهلل بن نسعو  ريي اهلل عني :
الشهعت  قفهوا  ضال هتهذضك دهذ   -ت الءهابستمهال -ال تنيثتضك نثت الدق »

 .«كوا ب  القلو   ضال   ن دم أحدكم آخت السورةعنيد عجائب   ضحت  
ك اهلل نهن الثهوا  كهت اجلنيهاا ضنها أعهد  كإذا نهترص بي هة ضعهد  كءهها ذ  

 العظءم ألد  طاعت  كس  اهلل تعاىل نن كتل .
النيههار ضأدلههها  كلتسههتعذ بههاهلل تعههاىل ضلذا نههترص بي ههة ضعءههد  ضذكههت 

 نن شتضردا. 
كقهههال   ت كتابههه   ضأا  قهههتأك مبهههه بتهههدب   اهلل تعهههاىل أنهههت نبءههه   كهههإا  

 .َوَ ُُِل اْلُقْرآَن ُـَْرُِياًل تعاىل: 
ههه :قههال القهههتطيب رمحهه  اهلل قهههتأك ض ا  بقههتا ة القهههتآا  بهه  أي ال تعج 

 نع تدبت انيعاين. ض بءاا   نه   
ءه  نهن كتها  اهلل نهع التهدبت خهري نهن قهتا ة ال ثهري ب هري ضقتا ة القل

 هههوا  الرتتءههه  أركهههع  كقهههالوا: لا   تهههدبت  ضقهههد يهههت  العلمههها  لهههذلك نهههثال  
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ب جبهههودتة قهههدر ا ض هههوا  كثهههتة القهههتا ة أكثهههت عهههد  ا  كهههاألضل كمهههن تصهههد  

 عظءمة  ضالثاين: كمن تصدب بعد  نن الدنانري.
 ضعن أس محزة قال: 

 رج  ست ع القتا ة  لين ألقتأ القهتآا ض لءلهة قل  البن عبا : لين
كهاقتأ  كهاعال     لا كنيه  ال بهد  ليل   ن أقتأ سورة أحهب  ئكقال ابن عبا : ل

 .ها قلبكءقتا ة تسمعها أذنءك ض ع
 ت.ضتدب   لقتا ة بتنا  ا ضلقد كاا نن ددي نبءنيا 

 :عن أم انيمنني  حفصة ريي اهلل عنيها قال 
ا حهههه كهههاا قبههه  ضكاتههه  ض نههها رأ ههه  رسهههول اهلل   سهههبحت  قاعهههد 

ا ض كاا  قهتأ بالسهورة كريتلهها حهه   بعام  ك اا  صلي ض سبحت  قاعد 
 .(1)ت وا أطول نن أطول ننيها
النيهههها  ض القههههتا ة لىل اهلل أعقلهههههم  أحههههب  : ضقههههال هادههههد رمحهههه  اهلل

 عني .
 ُحسين الصات بالقراَة

ض القهههتآا  ضأنهها  سههه  الصهههوص بهههالقتآا كههههو نهههن لهههواهم اخلشهههو  
 على  س  القتآا بالصوص احلسن. النييب  ضقد حا  

 :عن الربا  بن عاه  ريي اهلل عني  قال
 دــإن    حســَاا القــرآن بْ ــااُام» قههول:  مسعهه  رسههول اهلل 

                              
 رضاك نسلم. (1)
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ِيق القرآن حُ   .( 1)«سًَاالصات الحسن ي
ضجا  أ ت ا عهن الهربا  بهن عهاه  ريهي اهلل عنيه  قهال: مسعه  النيهيب 

 شها   قتأ ض العِيتان ا أحسهن صهوت ا كمها مسعه  أ والتين وال حهد 
 .( 2)نني  أض قتا ة  

لـــا » :ألس نوسهههى األشهههعتي ريهههي اهلل عنيههه  ضقهههال رسهههول اهلل 
ِاميـر أ أيتَي وأنا  ِمـا ًا مـن م يـت م نتمع لقراَُل البا حـة  لقـق أُو
 .( 3) «!آ  كاوك

ضرضى ابهن أس  اض  عهن أس عثمههاا النيههدي قهال:  خلهه   ار أس 
وسى األشعتي  كما مسعه  صهوص صهني   ضال بهتبط ضال نهاي أحسهن ن

 نن صوت !
 :قال احلاكظ ابن حجت رمح  اهلل

ضأخههتخل ابههن أس  اض  نههن طت ههق ابههن أس نسههجعة قههال: كههاا عمههت 
 سن صوت  ب   دي القوم. قدم الشا  احلسن الصوص حلب 

كعلهههى نههههن أرا  أا  تلهههو كتهههها  اهلل أا حيهههتل علههههى تهههز   القههههتآا 
جههههد  سهههري  سهههتطءع الواحهههد بك  ا  ضال حيتهههاخل ذلهههك لىل ت ل هههبصهههوت 

  س  صوت .
 

                              
 (.2228رضاك الدارني  ختت   انيش اة لأللباين ) (1)
 رضاك الب اري ض نسلم. (2)
 رضاك الب اري ضنسلم  ضاللفظ نيسلم. (5)
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 البااَ عَق قراَة القرآن

 أخي انيسلم: 
لقهههد اشهههتم  دهههذا ال تههها  العز هههز علهههى عجائهههب  ضح هههم ضأنثهههال 

 ق .ضأخبار  لو خوطب   ا احلجارة لتشق  
ــلٍ قههال اهلل تعههاىل:  ــْرآَن َعَلــى َجَب َِْلََــا َذــَ ا اْلُق ــْا أَنـْ ــُه َخاِشــًعا  َل َت َلَرأَيـْ

ُمَتَصــــــُقًعا ِمــــــْن َخْشــــــَيِة اهلِل َوُِْلــــــَل اْأَْمَْــــــاُ  َنْضــــــرِبـَُها ِللَ ــــــاِس َلَعل ُهــــــْم 
 [.21]احلشت:  يـَتَـَيا ُرونَ 

قههههال اإلنههههام النيههههوضي رمحهههه  اهلل: الب هههها  عنيههههد قههههتا ة القههههتآا صههههفة 
 ْلقَاِن يـَْبُاـانَ َوَيِخرُّوَن ِلْلَ  :قال اهلل تعاىل  العارك  ضشعار الصاحل 

ضلقد كاا السلا ريي اهلل عنيهم غز تة   َخرُّوا ُنج ًقا َوُبِايًّاضقال: 
 ضا كتا  اهلل تعاىل.  نعتهم لذا قت 

ِْْن كهههاا ابهههن عمهههت ريهههي اهلل عنيهمههها لذا قهههتأ قولههه  تعهههاىل:  َـــ ـــْم ي أََل
حهه  ى[ ب ه16 هد: ]احلد ِلل ِ يَن آَمَُاا َأْن َُْخَشـَع قـُلُـابـُُهْم لِـ ِْكِر اهللِ 

 حلءت  نن الب ا   ض قول: بلى  ا ر .  ب   
َدَمــن  ضدههذك عائشههة ريههي اهلل عنيههها قههتأ علءههها نسههتضب رمحهه  اهلل: 

ــــُما ِ  ََــــا َوَوقَانَــــا َعــــَ اَر الس  [ كب هههه   ضقالهههه : 27]الطههههور:  اهللُ َعَليـْ
 .«ضقين عذا  السموم ر  نن  »

َأْ  َحِسَ  الـ ِ يَن   تعاىل: ضقتأ متءم الداري ريي اهلل عني  لءلة قول
 ًَ اْجتَـَرُحاا الس ُيَئاِت َأْن َنْجَعَلُهْم َكال ِ يَن آَمَُـاا َوَعِملُـاا الص ـاِلَحاِت َنـَاا

ََ َمـــا َيْحُاُمـــانَ   دههها ت   [ كصهههار  ب 21]اجلا ءهههة:  َمْحَيـــاُذْم َوَمَمـــاُـُُهْم َنـــا
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 ض ب ي حه الصباف.
 أخي انيسلم: 

كءههه   نهههو  عءنيءهههك ضأنههه  تتلهههو كتههها  اهلل دههه  تهههذكت  ون ههها جهههتص 
 تعاىل؟!

ن ال تهههههدنع أعءهههههنيهم عنيهههههد تهههههالضة كتههههها  اهلل  كهههههه  ضلذا كنيههههه  مم ههههه
 حاسب  نفسك ضسنلتها عن سبب دذك القسوة؟!

 ضسنخل  لك أسبا  دذك القسوة:
 :اْلعراض عن ُالوة كتار اهلل

طو ه   كمهن أ هن هلههذا  بعهد هنهن   كهال ثريضا ال  تلهوا كتها  اهلل لال  
 قلب  لذا قتأ القتآا؟! أا  تب  

  يار القل  عَق ُالوة القرآن: 
 آخت! كهو قارئ ضل ن قلب  ض ن اا  

 ر والخشاع:  يار التقبُّ 
 قلب  حتم ا سريب. كإا   ؛ت كالم اهلل تعاىل ضأحتت قلب نن تدب   كإا  

 اَلنغماس دي القنيا واَلنشغا  بها: 
 ضلذا أنسوا! كقد أصبح ذلك دم ال ثري ن  لذا أصبحوا

 لا  اأمل: 
 كال ثريضا  عقدضا اةنال الطوال حه  نيسى أن  سءموص!
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 المعا ي وال نار: 

 ضدي نن أخطت األسبا  ض قسوة القلب.
ا ض تطهههري الههنيفس ضتزكءتههها  حههه  قبهه  علههى كتهها   كلءسههع   جادههد 

 اهلل بنر  طءبة ال تا .
 : وأخيًرا

كءههههها علههههى كانهههه  تلههههك بعههههض الوقفههههاص نههههع القههههتآا  حتصهههه  
احلههد ا عههن كتهها  اهلل تعههاىل حههد ا ال تنيقطههع  كههإا   االختصههار  ضلال  

ة لنيا   القلو   ضنفعنيا اهلل تعاىل ب تاب  العز ز  ضجعل  حج  مثارك  ضال متل  
  وم الفز  األكرب. ضسائق ا لىل جنياص اخللو . 

 ...اللهم آن 
  

 


