


  

  ٥  مع القــرآن
 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  ى للعـاملني وضـياءً  احلمد هللا تعاىل الذي أنزل كتابـه هـد 

  .للمؤمنني، والصالة والسالم على النيب األمني وآله وصحبه امليامني
  : وبعد

هذه كلمات خمتصرة جمعت يف بيان فضل هذا الكتاب العزيز، 
  .»القرآن الكرمي«واحلجة اخلالدة 

م النـاس  ومهما تكلَّ ،آن ليس له حدودوالكالم عن مزايا القر
عن كتاب اهللا تعاىل يبقى هذا الكتاب شـاخمًا بعلومـه وأسـراره    

  ..ومعجزاته
 آنذَا الْقُرثْلِ هوا بِمأْتلَى أَنْ يع الْجِنو سالْإِن تعمتنِ اجقُلْ لَئ

  ].٨٨: اإلسراء[ ريالَا يأْتونَ بِمثْله ولَو كَانَ بعضهم لبعضٍ ظَهِ
  : أخي املسلم

ى للعاملنيلقد أنزل اهللا كتابه العزيز هد .ا للمهتدينونرباس ..  
 امل *نيقتلْمى لده يهف بيلَا ر ابتالْك كذَل ] ١: البقـرة ،

٢.[  
اء ملن صدق به ونور ى وضيجعله اهللا هد«: قال قتادة رمحه اهللا

  .»للمتقني
لقرآن وضياؤه يكمنان يف أنه تنزيل مـن اهللا العزيـز   وهداية ا

  ..من احلكيم اخلبري وهو تشريع ،الذي ال خيفى عليه شيء ،احلكيم
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   ٍـيمكح نزِيلٌ منت هلْفخ نلَا مو هيدنِ ييب نلُ ماطالْب يهأْتلَا ي
يدمح ]٤٢: فصلت.[  

  : أخي املسلم
آن، وسبب ضيائه ونورههداية القر ذاك هو سر!  

طلب الضياء واهلدى يف غري هذا الكتـاب   ولذلك ما من أحد
  . وكان من احملرومني ،ط يف سعيهوختب ،ضل إالَّ
  ِـاسي النف ي بِهشما يورن ا لَهلْنعجو اهنييا فَأَحتيكَانَ م نمأَو

بِخ سلَي اتي الظُّلُمف ثَلُهم ناكَمهنارِجٍ م ]١٢٢: األنعام.[  
 اهلدايـة ال تكـون إالَّ   س لطريق اهلداية أنَّملتفلتفهم أيها امل

: وهو الذي هـدى اهللا بـه عبـاده الصـاحلني     ،بكتاب اهللا تعاىل
 لَاو ابتا الْكرِي مدت تا كُنا مرِنأَم نا موحر كا إِلَينيحأَو ككَذَلو

ولَكن جعلْناه نورا نهدي بِه من نشاُء من عبادنا وإِنك لَتهدي الْإِميانُ 
  ].٥٢: الشورى[ إِلَى صراط مستقيمٍ

  : أخي املسلم
وقد جعل اهللا تعاىل كتابه شفاء للنفوس والصدور من أوصاا 

  .وأدوائها
شافيا  دواًء وهل يرجو أحد..  فما أحوج اخللق إىل هذا الشفاء

ه تعاىل؟أفضل من كتاب رب!  
  : قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا

ملا يف الصدور، يذهب ملا يلقيه الشيطان فيها  القرآن شفاٌء إنَّ«
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ملا أمره فيها  فهو دواٌء؛ من الوساوس والشهوات واإلرادات الفاسدة
    قلب كما القرآن مادة اهلدى والعلم واخلري يف ال أنَّ: ومنها الشيطان

  .»مادة النبات ءاملا نَّأ
وننزلُ من الْقُرآن ما : ويقف اإلمام ابن القيم عند قوله تعاىل

نِنيمؤلْمةٌ لمحرفَاٌء وش وه ]٨٢: اإلسراء.[  
  : فيقول

فهو الشفاء على احلقيقة من أدواء الشبه والشكوك، ولكـن  «
اد منه، فمن رزقه اهللا تعـاىل  ذلك موقوف على فهمه، ومعرفة املر

ا بقلبه كما يرى الليل والنهارذلك أبصر احلق والباطل عيان«.  
كتاب اهللا تعـاىل هـو اهلـدى     فلتتذكر دائما أخي املسلم أنَّ

فكيف  ..!وبدونه فأنت كسائر يف ظلمة الليل البهيم ،والضياء املبني
  !سيكون حالك؟

ون وفاز العاملون، فأين فبالقرآن أبصر املبصرون واهتدى املهتد
  !أنت أخي املسلم من ذلك النور ا إلهلي والضياء الرباين؟

طون يف ظالم احلرية وترى احملرومني من ذلك النور اإلهلي يتخب
اقتبسوا من ذلك الربهان الرباين لكانوا أم ولو  ،وأمراض القلوب

  .يف زمرة املهتدين ومجاعة الفائزين
  : أخي املسلم

فتضـيء   ترى األشياء حولك إذا أظلم الليـل  كما حتب أن
ك تعاىل أحوجاملصباح، فأنت إىل نور كتاب رب،  رت يف فهل تـدب
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  !حالك؟
يهدي اُهللا فكن من أولئك الذين استضاءوا بذلك النور املبارك 

  ].٣٥: النور[ لنورِه من يشاُء
رموا من ذلـك الضـياء؛   وإياك أن تكون من أولئك الذين ح

  .فتكون من الضالني
ا من املبصرينفمن أبصر يف دنياه بكتاب ربه تعاىل كان غد.  

    يهِمـدأَي نـيب مهـورى نعسي اتنمؤالْمو نِنيمؤى الْمرت موي
ف يندالخ ارها الْأَنهتحت نرِي مجت اتنج موالْي اكُمرشب انِهِممبِأَيا ويه

يمظالْع زالْفَو وه كذَل ]١٢: احلديد.[  
  فضل قراءة القرآن وتعلمه وتعليمه

  : أخي املسلم
 من النعم اإلهلية، وال يقدرها حـق  عظيمةٌ هذا القرآن نعمةٌ إنَّ

  .من ذاق حالوا قدرها إالَّ
كر اهللا؛ فما ذكـره  من أرفع درجات ذقراءة كتاب اهللا ل وإنَّ

  .ولذلك كان فضلها عظيما ،مبثل قراءة كالمه الذاكرون
من قرأ حرفًا من كتاب اهللا فلـه بـه   «: قال رسول اهللا 

حسنة واحلسنة بعشر أمثاهلا، ال أقول امل حرف، ولكـن ألـف   
  .) ١(»حرف، والم حرف، وميم حرف

                              
  .٢٩١٠: صحيح الترمذي/ رواه الترمذي (١)
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وما اجتمع قوم يف بيت يف بيـوت اهللا يتلـون   «: وقال 
نزلت عليهم السكينة وغشيتهم  كتاب اهللا ويتدارسونه بينهم إال

  .) ١(»الرمحة وحفتهم املالئكة وذكرهم اهللا فيمن عنده
ر من أجله الصاحلون، وتسابق إىل سـاحاته  مشَّ فيا له من أجرٍ

  ! املتقون، وتنافس فيه املتنافسون، أال ترى عظم ذلك الثواب؟
وأعظمها وأجلها أن يـذكرك   .. رب املالئكةنزول الرمحة، وقُ

  !اىل يف املأل األعلىاهللا تع
عن هـذه   فيا طالب الدرجات الرفيعة واملنازل املنيفة ال تغفلن

  .اخلريات
  : أخي املسلم

ومن أجل شرف هذا الكتاب العزيز كان تعلمه وتعليمه مـن  
  : عن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه قال .. أفضل األعمال

ن أيكم حيـب أ «: ة فقالفَّوحنن يف الص خرج رسول اهللا 
يغدو كل يوم إىل بطحان أو إىل العقيـق؛ فيـأيت منـه بنـاقتني     

  .»كوماوين يف غري إمث وال قطع رحم؟
  .حنب ذلك ،يا رسول اهللا: فقلنا
أفال يغدو أحدكم إىل املسجد فيعلم أو يقرأ آيتني من «: قال

له من ناقتني وثالث خري مـن ثـالث،    كتاب اهللا عز وجل خري

                              
  .سلمرواه م (١)
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  .) ١(»دادهن من اإلبلوأربع خري من أربع، ومن أع

  !فأين أنت من هذا اخلري ا لعظيم؟
  !فيا حسرة من ضيع هذا الثواب

شـرى  خيربنـا بب  م هذا القرآن ها هو الـنيب  ولشرف تعلُّ
  .أخرى

املاهر بالقرآن مـع السـفرة الكـرام    «: قال رسول اهللا 
تعتع فيه وهو عليـه شـاق لـه    يتالربرة، والذي يقرأ القرآن و

  .) ٢(»أجران
  : ال اإلمام القرطيبق

جران من ا وصعوبة، وإمنا كان له أد يف الكالم عيالترد: ععتتالت
ه؛ ة، ودرجات املاهر فوق ذلك كلِّحيث التالوة، ومن حيث املشقَّ

ـ  ألنه قد كان القرآن متعتعا عليه، مث ترقَّ ى عن ذلـك إىل أن شه ب
  .باملالئكة

  : أخي املسلم
خر لـك يف  فإنه نعم الذُ ؛اهللا تعاىلم كتاب فلتحرص على تعلُّ

إىل  م كتابه؛ فلتسـع وإذا أعانك اهللا تعاىل على تعلُّ ،الدنيا واآلخرة
ـ «: نشره وتعليمه لغريك، حىت تدخل يف قوله  م خريكم من تعلَّ

                              
  .رواه مسلم (١)
  .رواه البخاري ومسلم (٢)
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  .)١(»القرآن وعلمه
  : قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا

اجلامع بني تعلُّ أنَّ وال شكـ م القرآن وتعليمه م ل لنفسـه  كم
ولغريه، جامع وهلذا كان أفضل؛  ي،بني النفع القاصر والنفع املتعد

ملة من عىن سبحانه وتعاىل بقولهوهو من ج :  لًـاقَو نسأَح نمو
نيملسالْم ننِي مقَالَ إِنا وحاللَ صمعا إِلَى اِهللا وعد نمم ]فصلت :

٣٣.[  
ملتها تعليم القرآن، وهو ى من جشت ع بأمورٍوالدعاء إىل اهللا يق

  .أشرف اجلميع
  .على تعليم القرآن ثويف احلديث احل: وقال أيضا رمحه اهللا

وقد سل الثوري عن اجلهاد وإقراء القـرآن فـرجح الثـاين،    ئ
ذا احلديث واحتج..   

م منها ن جتعل من القرآن مدرستك اليت تتعلَّأيها املسلم أفعليك 
  .والرشاد اهلدى

ل الذي حترص على قراءته وتعلمه، فاجعل وليكن كتابك املفض
د به ملعادكأخي املسلم ذلك زادك النافع الذي تتزو.  

ا فتجد يف صحيفتك ثواب قـراءة  ك أخي أأال يسرن تأيت غد
ا! ك تعاىل؟كتاب ربفأنت يومها السعيد، الفائز حق.  

                              
  .رواه البخاري (١)
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  العمل بالقرآن

   :املسلم أخي
ا حيتذون طريقه، زل اهللا تعاىل كتابه شرعا للعباد، ومنهجلقد أن
  ..ونورا مبينا

سعادة؛ فلن يسعد اخللق  والعمل بكتاب اهللا تعاىل هو أصل كلِّ
ترك العمل بكتاب  كما أنَّ ،إذا عملوا بكتاب رم تبارك وتعاىل إالَّ

  .شقاء اهللا تعاىل أصل كلِّ
نها جميعا بعضكُم لبعضٍ عدو فَإِما قَالَ اهبِطَا م: قال اهللا تعاىل

ومن أَعرض * يأْتينكُم مني هدى فَمنِ اتبع هداي فَلَا يضلُّ ولَا يشقَى 
قَـالَ  * عن ذكْرِي فَإِنَّ لَه معيشةً ضنكًا ونحشره يوم الْقيامة أَعمى 

ح مل با رريصب تكُن قَدى ومنِي أَعترـا  * شناتآي كتأَت كقَالَ كَذَل
  ].١٢٦، ١٢٣: طه[ فَنِسيتها وكَذَلك الْيوم تنسى

ولقد كان العمل بالقرآن هو ديدن السلف الصاحل وشـعارهم  
وجعل اهللا هلم التمكني والثبات يف  ـيف هذه الدنيا؛ فسعدوا بذلك

  .ي به أولياءهزوسيجزيهم يوم القيامة خري ما جياالدنيا،  احلياة
  : قال ابن عمر رضي اهللا عنهما

ة ال يف صدر هذه األم كان الفاضل من أصحاب رسول اهللا 
قوا العمل بالقرآن، وإن زِحيفظ من القرآن إال السورة أو حنوها، ور

آخر هذه األمئقرِة يواألعمى ون القرآن منهم الصيب، رزقـون  وال ي
  !العمل به
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  : وقال أبو عبد الرمحن السلمي رمحه اهللا
م العشر اليت بعدها منا عشر آيات من القرآن مل نتعلَّكنا إذا تعلَّ

  .حىت نعرف حالهلا وحرامها وأمرها ويها
ـ   بل إنَّ اظ الكثريين ليحفظون كتاب اهللا ليقال هلم إـم حفَّ

  !امره أو انتهاء عن نواهيهمن غري ائتمار بأو ،لكتاب اهللا تعاىل
  : قال ابن مسعود رضي اهللا عنه

ط منـه  سقأ حدكم ليقرأ القرآن من فاحتته إىل خامتته ما ي إنَّ
  .حرفًا وقد أسقط العمل به

عوا بكتاب اهللا تعاىل، ومل جيدوا بركاته فتوهؤالء هم الذين مل ين
  .وعملممن علم  ،و آثاره اجلميلة اليت جيدها أهل القرآن حقا

ا إذا وقفوا بني يـدي  ون غدة حيتجحج ةبأي ،فيا لتعاسة هؤالء
  !رم تعاىل؟

  : أخي املسلم
  .ة عليكة لك، وإما حججا حهذا القرآن إم إنَّ

فإذا كنت من أولئك الذين حيرصون على الوقوف عند حدوده 
ا أمامك ما يسركوحتليل حالله وحترمي حرامه؛ فستجد غد.  

رين ون على حروفه؛ غري متـدب من أولئك الذين مير توإن كن
يوم أن يأيت القرآن  .. وال عاملني؛ فأنت يومها من أخسر اخلاسرين

  !خصيما لك
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  :قال معاذ بن جبل رضي اهللا عنه

  !اعلموا ما شئتم أن تعلموا؛ فلن يأجركم اهللا بعلمه حىت تعملوا
  : أخي املسلم

أولئـك   ب اهللا تعاىل، وقليـلٌ أولئك الذين يعملون بكتا قليلٌ
الذين يتا عظون مبواعظه، فلتحذر حال الغافلني، وإياك أن تكون غد

من اخلاسرين، وتزوك ما ينفعـك يف دينـك   د اليوم من كتاب رب
  .ودنياك

 خـذوه شـرعةً  كوا بكتاب اهللا تعـاىل وات متس قوم ولن يضلَّ
  .ومنهاجا

واملسلم الصلل ادق منوذج حيترمجه يف حياته؛ فهو داعٍقرآن، ي 
  .م بلسانهإىل كتاب اهللا بعمله وإن مل يتكلَّ

رهم به أ وإذا رأى الناس شخصا ترجم القرآن بأفعاله كان تأثُّ
شد ن حفظه أو فهمه ومل يعمل بهمم.  

وهذه اخلصلة هي اليت رفعت أولئك الطاهرين رضي اهللا عنهم 
لنموذج الصـادق للـوحي   فكانوا ذلك ا ،من أصحاب النيب 

  !»كانوا قرآنا ميشي على األرض«: أو قل ،الصادق
الناس مل يعهدوا  ألنَّ ؛من اخليال حىت كانت أخبارهم كضربٍ

ولكنه القرآن الذي يرفع اهللا به من يشاء من  .. مثل تلك األخالق
عباده، ومن رفعه اهللا تعاىل بكتابه؛ فأكرم بذلك من شرف وسؤدد، 

  .يؤتيه من يشاءوذلك فضل اهللا 



  

  ١٥  مع القــرآن
 

  أهل القرآن 
  وصايا حلفاظ القرآن

  : أخي املسلم
من شرف هذا القرآن أنه يشرف به أصحابه وإن مل يكونوا  إنَّ

  .وسا يف النسب واحلسبؤر
نافع بن عبد احلارث لقي  أنَّ، عن عامر بن واثلة رضي اهللا عنه

استعملت من : ة، فقالعمر بعسفان، وكان عمر يستعمله على مكَّ
  .بن أبزيا: لى أهل الوادي؟ فقالع

  .موىل من موالينا: ومن ابن أبزي؟ قال: قال
  ! عليهم موىل؟ فاستخلفت: قال
  .وجل، وإنه عامل بالفرائض لكتاب اهللا عز إنه قارئ :قال

اهللا يرفـع ـذا    إنَّ«: قد قـال  نبيكم  نَّأأما : قال عمر
  .) ١(»الكتاب أقواما ويضع به آخرين

ون إىل القرآن بِسنترف ألهله؛ وهو نعم الشرف؛ واملُفالقرآن ش
مِسنتون إىل أعلى نسبب.  

يا رسول : قالوا» هللا أهلني من الناس إنَّ«: قال رسول اهللا 
  .) ٢(»هم أهل القرآن، أهل اهللا وخاصته«: قال! اهللا من هم؟

                              
  .رواه مسلم (١)
  ).١٧٩(رواه أمحد وابن ماجة صحيح ابن ماجة  (٢)
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  : أخي املسلم

يـل  ون ،العبد ليسعده أن يكون من أهل اهللا وخاصته إنَّ ،حقا
وما بينك وبني أن تكون من خاصة اهللا  ،هذه املنزلة ليس بالصعب

ك تعاىل، وليس شرطًا يف ذلك أن تصدق اإلقبال على كتاب رب إالَّ
ولكن من أقبل  ،شيء فيه حيط بكلِّه، أو أن تأن حتفظ القرآن كلَّ

على تالوته وحفظ ما تيسر له، وعمل به، مل يهجره، فهو بال شك 
ك على ذلك ما جاء عن النـواس بـن   يف أهل القرآن، ويدلُّ داخلٌ

  : يقول مسعت النيب : مسعان رضي اهللا عنه قال
يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون بـه،  «

 وضرب هلما رسـول اهللا  ، »تقْدمه سورة البقرة وآل عمران
بعد ثالثة أمثال ما نسيتهن.  

أو  ،أو ظُلتان سودوان، بينهما شرقكأما غمامتان «: قال
ما حزقَان من طري صو١(»اف حتاجان عن صاحبهماكأ (.  

  .ضياء ونور: ومعىن شرق
  اجلماعة من الطري: وحزقان من طري

مث هذه كلمات ديها إىل أولئك الذين أنعم اهللا عليهم حبفـظ  
  .كتابه العزيز

يعلم أنه حيمـل  من وضع هذا الكتاب بني جنبيه، فل إنَّ: أوالً
ـ  ّه تبـارك  أطهر كتاب وأفضل مقروء، وأفضل ما ذكر به العبد رب

                              
  .رواه مسلم (١)
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  .وتعاىل
ظم القـرآن ومن كان هذا حاله وجب عليه أن يستحضر ع، 

مـره  ه تبارك وتعاىل وامتثـل أ ومن استحضر ذلك انتفع بكتاب رب
  ..ويه

هل هو ته، د دائما نيينبغي حلافظ كتاب اهللا تعاىل أن يتفقَّ: ثانيا
مه وجه اهللا تعاىل والدار اآلخرة؟ن أراد بتعلُّمم  

أم أراد بذلك عا من أعراض الدنيا من مالٍرض أو ذكر  أو جاه
عمل يلتمس به العبـد   فاستحضار النية ضرورية يف كلِّ! الناس له؟

حفظ القرآن من األعمال الفاضلة  أنَّ القربة إىل اهللا تعاىل، وال شك
عني على حفظه والعمل حضار النية الصاحلة فيه مما يالشريفة، فاست

  .به
د نفسـه  وإذا أعانه اهللا تعاىل على حفظه فينبغي أن يتفقَّ: ثالثًا

يه أو من املعرضني عن عند العمل به، هل هو ممن يعملون بأمره و
  .العمل به

وحافظ القرآن أوىل الناس بالعمل به، وهو عند الناس قـدوة،  
اهللا يف كتابه، وليحفظ حدوده كمـا   يه دوما، فليتقِينظر الناس إل

  .حفظ رمسه
جاهـدا يف   ق حافظ القرآن إىل العمل به فليسعفِّوإذا و: رابعا

تعليمه ونشره والدعوة إليه، وال يبخل يف بذله للناس، وينبغي عليه 
مه إذا رأى منهم إعراضـا وعـدم   الناس على تعلُّ يف ذلك أن حيثّ
لقرآن احلقيقي هو احلريص على تعليمه وإن أعرض رغبة، فحافظ ا
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مهم، وإن مل الناس عن ذلك، وليس هو بذاك الذي إذا أتاه الناس علَّ

  .يأتوه تركهم
وينبغي حلافظ القرآن أن يكون شامة يف الناس، متميزا : خامسا

ه قبـل  مته وهدييف فعله وقوله، وقدوة صاحلة للناس، ينتفعون بس
ن حافظ القرآن ذه املثابة انتفع به الناس، وإذا كاانتفاعهم بتعليمه، 

م القرآن والعمل به، وإن مل يكن كذلك ا هلم على تعلُّوكان حاض
  .كان كغريه من الناس، ولن ينتفع حبفظه، ولن ينتفع الناس منه

قتها علـى سـبيل   كانت تلك بعض الوصايا ألهل القرآن، س
عاين، والعاقل مـن انتفـع   اإلجياز، ولكن يدخل حتتها الكثري من امل

  .بالقليل، وقاده ذلك إىل فعل الكثري
  

  فضائل سور وآيات
ه فاضل، وفيه ويف تالوته اخلري الكثري، وأينما حـل  القرآن كلُّ

  .القارئ منه حل يف روضة من رياضه
القرآن بستان العارفني، فأينما : "قال حممد بن واسع رمحه اهللا

  ".وا يف رياض نضرةوا منه حلُّحلُّ
واملسلم بقراءته لكتاب اهللا تعاىل يلتمس خري الدنيا واآلخـرة،  

ـ  ءفتجد أهل اإلميان الصادق إذا قر ت وا كتاب اهللا تعـاىل اطمأن
  .نفوسهم ووجدوا الراحة احلقيقية

إِنما الْمؤمنونَ الَّـذين إِذَا  : وقال اهللا تعاىل واصفًا هذا الفريق



  

  ١٩  مع القــرآن
 

قُلُوب جِلَتاُهللا و رلَـى  ذُكعا وانإِمي مهتادز هاتآي هِملَيع تيلإِذَا تو مه
  ].٢: األنفال[ ربهِم يتوكَّلُونَ

الَّذين آمنوا وتطْمئن قُلُوبهم بِذكْرِ اِهللا أَلَا بِـذكْرِ  : وقال تعاىل
 الْقُلُوب نئطْملُ* اِهللا تمعوا ونآم ينالَّذ   ـمى لَهطُـوب اتحالوا الص

  ].٢٩، ٢٨: الرعد[ وحسن مآبٍ
يف فضل بعض السور  وقد وردت بعض النصوص عن النيب 

واآليات، وهي تلفت الناس إىل فضل تلك السور واآليات، حـىت  
  .هم ونصيبهم منهايأخذ الناس حبظِّ

من قـرأ  «: قال النيب : عن أيب مسعود رضي اهللا عنه قال
  .»يتني من آخر سورة البقرة يف ليلة كفتاهباآل

  .»خر سورة البقرةآمن قرأ باآليتني من «: ويف قوله 
   :يقول احلافظ ابن حجر رمحه اهللا

  .إىل آخر السورة ...آمن الرسولُ: يعين من قوله تعاىل
أي أجزأتا عنه مـن   :»كفتاه« وقال أيضا يف شرحه لقوله 

  .قيام الليل بالقرآن
سواء كان داخـل   ،أجزأتا عنه عن قراءة القرآن مطلقًا: يلوق

  .الصالة أم خارجها
ق باالعتقاد ملا اشتملت عليه من معناه أجزأتاه فيما يتعلَّ: وقيل

  .اإلميان واألعمال إمجاالً
  .سوء معناه كفتاه كلَّ: وقيل
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  .الشيطان كفتاه شر: وقيل
  .اإلنس واجلن دفعتا عنه شر: وقيل
اه كفتاه ما حصل له بسببهما من الثواب عن طلب معن :وقيل

  .شيء آخر، وعلى هذا فأقول جيوز أن يراد مجيع ما تقدم واهللا أعلم
صالة  بر كلِّمن قرأ آية الكرسي يف د :»وقال رسول اهللا 

١(»بينه وبني دخول اجلنة إال املوت لْمل حي (.  
  !فأين أنت أيها املسلم من هذا اخلري العظيم؟

سورة من القرآن ثالثون آيـة شـفعت    إنَّ«: لنيب وقال ا
  .)٢(»ر له، وهي سورة تبارك الذي بيده امللكفلرجل حىت غُ
وهذا خري عظيم ويسري ره اهللا لهعلى من يس.  

: قال رسـول اهللا   :وعن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه قال
»أمل تر آيات رأنزلت الليلة مل ي قط؟ قل أعوذ برب الفلق،  مثلهن

  .)٣(»وقل أعوذ برب الناس
: قـال رسـول اهللا   : وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قـال 

فحشد من حشـد،   ،»لث القرآنفإين سأقرأ عليكم ثُ ؛احشدوا«
  .مث دخل قل هو اهللا أحد: فقرأ مث خرج نيب اهللا 

جاء من السماء فـذاك   إين أرى هذا خرب: فقال بعضنا لبعض
                              

  ).٩٧٢السلسلة الصحيحة (رواه ابن السين  (١)
  ).٢٨٩١(صحيح الترمذي / رواه أمحد وأصحاب السنن (٢)
  .رواه مسلم (٣)
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سـأقرأ  : إين قلت لكم«: فقال اهللا  مث خرج نيب ،أدخله الذي
  .)١(»لث القرآن لث القرآن، أو أا تعدل ثُعليكم ثُ

  : أخي املسلم
 وأجر قليلٌ ما أيسر قطف احلسنات من كتاب اهللا تعاىل، عملٌ

  !كثري
مرابطة دقائق يف تالوة كتاب اهللا تعاىل متأل يـدي صـاحبها   

  !باحلسنات الكثرية
مساكني أولئك الذين حرموا أنفسهم من هـذا اخلـري   وكم 

  !العظيم
العاملني أيهما كـان   وسيعلم الفريقان إذا وقف الناس أمام رب

  !من الفائزين؟
  : أخي املسلم

فال يفوتنك  ،القرآن جتارة راحبة، وهي جتارة ال تعرف اخلسارة
هذا اخلري العظيم حىت ينزل بك املوت، فتندم على ما فاتـك مـن   

  .العاملني خرا ينفعك غدا إذا قام الناس لربم ذُصاحلات، فقدال
قت لك فضلها ليست املداومـة  وتلك السور واآليات اليت س

عليها بصعبة، فبالقليل من العزم يستطيع املرء املداومة على الكـثري  
  .من الفضائل

                              
  .رواه مسلم (١)



  
مع القــرآن

  
٢٢  

 
من ال شيء، ولكن من لزم عمـالً صـاحلًا    خري يسري فشيٌء

  .د نفسه املداومة عليهوفينبغي أن يع
اك أن تكون من الغافلني فاملبادرة املبادرة إىل تلك اخلريات، وإي

  .غدا من املغبونني اخلاسرين مسيفت
  أقسام الناس مع القرآن

  هجران القرآن
  : أخي املسلم

السعيد حقا هو ذلك القريب من كتاب اهللا تعاىل، جتـده   إنَّ
  .النهار، عامالً بأمره، منتهيا عن نواهيهتاليا له آناء الليل وأطراف 

ة احليـاة  مل يعرف أين جيـد لـذَّ   ويقابل ذلك السعيد شقي
احلقيقية، وهو البعيد عن كتاب ربـا  ه تبارك وتعاىل، فتجده معرض

عن تالوته، متعدا حلدوده، ال ترده نواهيه عن معصيةي، زه حفِّوال ت
أحوال الناس مع القرآن إىل  يب وقد قسم الن ..!أوامره على طاعة

  :أربعة أقسام، فقال 
املؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كاألترجة، طعمها طيب «

ورحيها طيب، واملؤمن الذي ال يقرأ القرآن ويعمل به كـالتمرة  
طعمها طيب وال ريح هلا، ومثل املنافق الـذي يقـرأ القـرآن    

افق الـذي ال يقـرأ   كالرحيانة رحيها طيب وطعمها مر، ومثل املن
  .)١(»ورحيها مر - أو خبيث -القرآن كاحلنظلة طعمها مر 

                              
  .رواه البخاري، ومسلم واللفظ للبخاري (١)
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وإذا حاسب ! هو؟ فريقٍ فعلى املسلم أن حياسب نفسه مع أي
هو؟ قسمٍ العبد نفسه علم مع أي!  

 املسلم احلريص على ما ينفعه هو الذي حياسب نفسه حق فإنَّ
هذا القـرآن   فإنَّ احملاسبة، ليدرك خالص نفسه قبل فوات األوان،

ا إمسيأيت غدا سائقًا ألهله إىل جنا سائقًا للمعرضني ات النعيم، وإم
  .عنه إىل اجلحيم

  :قال أبو موسى األشعري رضي اهللا عنه
لكم  كرا وكائنلكم ذ لكم أجرا، وكائن هذا القرآن كائن إنَّ

لقـرآن،  بعنكم ازرا، اتبعوا هذا القرآن وال يتعليكم وِ وكائن ،نورا
فإنه من يتبع القرآن يهبط به يف رياض اجلنة، ومن اتبعه القرآن يزخ 

  !يف قفاه فيقذفه يف جهنم )يدفع(
  : أخي املسلم

حال الناس مع القرآن ال ختلوا مـن   واختصار تلك األقسام أنَّ
تالوته، وإما أن تكـون ممـن    ن يتلونه حقا أن تكون ممإم: حالني

  .ا كانت أقسام اهلجرأي يهجرونه،
ومن هجر كتاب اهللا تعاىل، وجعل هواه وشهواته منهجا له يف 

ا حياته، فذاك الشقيحق!  
من رفوف بيته  وما قولك فيمن وضع كتاب اهللا تعاىل يف رف

  !حىت عاله الغبار؟
كه فإمنا حيركه ما بني تارة وأخرى لتنظيفه من الغباروإن حر، 
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وقد يذه املهمةكه غريحر ه ليقوم، وقد يكه األطفال للعبث به حر
  ..!أحيانا

وا فيهـا  ءة قررون آخر مروكم وكم من أولئك الذين ال يتذكَّ
  !كتاب اهللا تعاىل

وصاحبه غدا هو الذي يكون القرآن خصيمه  ،وذاك هو اهلجر
  ! يكون حمتاجا فيه إىل احلسنة الواحدة يف يومٍ

حرمان رجل يصبح وميسي وهو يبصر حرمان أعظم من  وأي
كتاب ربد منه آلخرته؟ه تعاىل أمامه مث ال يتزو!  

وها أنا أقف بك عند أقسام اهلجر، ألنقل لك هذه الكلمـات  
ثك عن أقسام اهلجراجلامعة لإلمام ابن القيم وهو حيد.  

  : قال رمحه اهللا
  : هجر القرآن أنواع

  .اء إليهإلميان به واإلصغهجر مساعه وا: أحدها
هجر العمل به والوقوف عند حالله وحرامه وإن قرأه  :والثاين

  .وآمن به
  .هجر حتكيمه والتحاكم إليه :الثالث
  .ره وفهمههجر تدب :والرابع

هجر االستشفاء والتداوي بـه يف مجيـع أمـراض     :واخلامس
القلوب وأدوائها، فيطلب شفاء دائه من غريه، ويهجر التداوي به، 
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وقَالَ الرسولُ يـا رب إِنَّ قَـومي   : اخل يف قوله تعاىلهذا د وكلُّ
  ] ٣٠: الفرقان[ اتخذُوا هذَا الْقُرآنَ مهجورا

  .وإن كان بعض اهلجر أهون من بعض
  : أخي املسلم

أسعد  فستجد أنَّ ؛وتأمل حال العباد! احبث عن السعداء حقا
نسوا بـه إذ استوحشـت   الناس هم الذين يتلون كتاب اهللا دوما، أ

  .قلوب الغافلني
خذوا فستجدهم أولئك الذين ات ؛واحبث عن التعساء احملرومني

  !هجر القرآن عادة
السعداء هم أولئك الذين فتحت هلم  ذهنك إىل أنَّ وال يذهنب

وإمنا السعادة احلقيقية هـي  ! بون يف نعيمهاالدنيا ذراعيها، فهم يتقلَّ
  !كر اهللا تعاىل فهو كامليتخال قلبه عن ذمن  وإنَّ! سعادة القلوب

م بـذكر اهللا تعـاىل    ولكنالسعداء أولئك الذين امتألت قلو
  ..وتالوة كالمه

بون يف اللذات، حىت إذا كان يوم القيامة فـازوا  دوما يتقلَّ مفه
  !.اجلنةب ، فازوااهة احلقيقية اليت ال كدر فيباللذَّ

  : قال احلسن البصري رمحه اهللا
كر، ويف يف الصالة، ويف الـذِّ : دوا احلالوة يف ثالثة أشياءتفق

  !الباب مغلق فاعلموا أنَّ فإن وجدمت وإالَّ .. قراءة القرآن
د نفسه وينظر إىل حاهلا مـع كتـاب اهللا   فعلى املسلم أن يتفقَّ
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  تعاىل، هل هو من التالني أم هو من اهلاجرين؟

هللا تعاىل وسـأله  فإن وجد نفسه أنه مع التالني العاملني محد ا
وإن وجد نفسه أنه مع اهلاجرين استعاذ باهللا تعاىل،  ،الزيادة والثبات

  .وأقبل على كتاب ربه تعاىل، وسأله التوفيق إىل ذلك
  آداب تالوة القرآن

  : أخي املسلم
كتاب اهللا تعاىل هو أكرم كتاب وأطهـره فينبغـي ملـن أراد    

فيجعل قراءتـه   تالوته، أن يستحضر عظمته، وال يتهاون يف ذلك
من اجلفاء أن تقبل على  فإنَّ؛ آخر كتابٍ لكتاب اهللا كقراءته ألي

  !ر لهتالوة كتاب اهللا غري مستحضر لعظمته وال موقِّ
 مٍعظِّعينة للعمل بكتاب اهللا أن تقرأه قراءة ممن األسباب املُ فإنَّ
عند تالوته اله، متأدب.  

لك مبا هو أهله من اآلداب أ لذتهيتفإذا تلوت كتاب اهللا تعاىل فل
  .وأنواع التعظيم

وسأسوق إليك فيما يلي بعض اآلداب اليت ينبغي أن تراعيهـا  
ص هذه اآلداب مـن كـالم   وأنت تقرأ كتاب اهللا تعاىل، وسأخلِّ

مة تفسريه، والذي نقله عن احلكيم الترمذي، ومن القرطيب يف مقد
  ..»قرآنالتبيان يف آداب محلة ال«كالم النووي يف كتابه 

  : فمن آدابه
  .على طهارة يقرأه إالَّ أالَّ



  

  ٢٧  مع القــرآن
 

  : السواك
  :قال يزيد بن أيب مالك رمحه اهللا

فوهـا مـا   روها ونظِّفطه ؛أفواهكم طرق من طرق القرآن إنَّ
  .استطعتم

  : استقبال القبلة
ولبس وارتدى واستقبل  كان أبو العالية رمحه اهللا إذا قرأ اعتم

  .القبلة
لربـه   عن القراءة، ألنه إذا قرأ فهو منـاجٍ أمسك  وإذا تثاءب

  .تعاىل، والتثاؤب من الشيطان
إذا تثاءبت وأنت تقرأ القرآن فأمسك عن : قال جماهد رمحه اهللا

  .القرآن تعظيما حىت يذهب تثاؤبك
  :االستعاذة باهللا من الشيطان الرجيم

 »بسم اهللا الرمحن الـرحيم « ولالقراءة، وق ءبتدااالعند وذلك 
  .من أول السورة ةقراءال اءابتد إن كان

  .وإذا ابتدأ بالقراءة ال يقطعها بكالم اآلدميني
  :قراءته بتؤدة وترتيل

  .أن يستعمل فيه ذهنه وفهمه حىت يعقل ما خياطب به
أن يقف على آية الوعد فريغب إىل اهللا تعاىل، ويسـأله مـن   

  .فضله، وأن يقف على آية الوعيد فيستجري باهللا منه



  
مع القــرآن

  
٢٨  

 
سورة، بل يقرأ السـورة   فال يلتقط اآليات من كلِّوإذا قرأه 

  .كلها
  :ال يترك املصحف منشورا

بدا عاليـا لسـائر   فوقه شيئًا من الكتب حىت يكون أ وال يضع
  .الكتب، علما كان أو غريه

أن يضعه على حجره إذا قرأه أو على شيء بني يديه وال يضعه 
  .على األرض

التبيـان يف  «ووي يف كتابه ومن اآلداب اليت ذكرها اإلمام الن
  :قال» آداب محله القرآن

ستحب أن تكون القراءة يف مكان نظيـف خمتـار، وهلـذا    وي
استحب مجاعة من العلماء القراءة يف املسجد، لكونه جامعا للنظافة 

  .وشرف البقعة، وحمصالً لفضيلة أخرى وهي االعتكاف
  : اخلشوع

ـ : قال النووي أنه اخلشـوع  فإذا شرع يف القراءة فليكن ش
حصر، وأشهر والتدبر عند القراءة، والدالئل عليه أكثر من أن ت

وأظهر من أن تذكر، فهو املقصود املطلـوب، وبـه تنشـرح    
أَفَلَـا يتـدبرونَ   قال اهللا عز وجل . الصدور، وتستنري القلوب

كتاب أَنزلْنـاه إِلَيـك   : وقال تعاىل ،]٨٢: النساء[ الْقُرآنَ
بمهاتوا آيربديل كار ]٢٩: ص.[  

  .واألحاديث فيه كثرية، وأقاويل السلف فيه مشهورة



  

  ٢٩  مع القــرآن
 

  :استحباب ترديد اآلية للتدبر
وينبغي أن يرتل قراءته، وقد اتفق العلماء رضـي  : قال النووي

ورتـلِ الْقُـرآنَ   : اهللا عنهم على استحباب الترتيل قال اهللا تعاىل
  ].٤: زملامل[ ترتيلًا

أا نعتت قراءة رسول اهللا : وثبت عن أم سلمة رضي اهللا عنها
 ١(رة حرفًا حرفًا قراءة مفس (.  

ألن أقرأ سورة أرتلـها  «: وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال
  .»هأحب إيل من أقرأ القرآن كلَّ

  : وقال النووي
به ويتأكد األمر به احترام القرآن مـن أمـور قـد     عتىنومما ي

يتساهل فيها بعض الغافلني القارئني جمتمعني، فمن ذلك اجتنـاب  
  .ضطر إليهكالما ي الضحك واللغط واحلديث يف خالل القراءة إالَّ

وإِذَا قُرِئ الْقُرآنُ فَاستمعوا لَه وأَنصـتوا  : وليتمثل قوله تعاىل
  ] .٢٠٤: األعراف[ لَعلَّكُم ترحمونَ

أنه : ابن أيب داود عن ابن عمر رضي اهللا عنهما وليقتد مبا رواه
  .م حىت يفرغ منهإذا قرأ القرآن ال يتكلَّ

ه سبحانه وتعاىل، فإنه يناجي رب ؛ومن ذلك العبث باليد وغريها
  .فال يعبث بني يديه

                              
  .رواه أبو داود والنسائي والترمذي (١)



  
مع القــرآن
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  : وقال النووي

وينبغي للقارئ إذا ابتدأ من وسط السورة، أو وقف على غـري  
وأن يقـف   ،كالم املرتبط بعضه ببعضها أن يبتدئ من أول الرآخ

ا قد تكـون   ؛د باألعشار واألجزاءعلى الكالم املرتبط، وال يتقيفإ
وما أُبـرئ  : يف وسط الكالم املرتبط كاجلزء الذي يف قوله تعاىل

 وما كَانَ جواب قَومـه : ويف قوله تعاىل] ٥٣: يوسف[ نفِْسي
  ].٨٢: األعراف[

بتدأ به، وال يوقف عليه فإنـه  شبيهه ال ينبغي أن يهذا و فكلُّ
قـراءة سـورة قصـرية    : ق مبا قبله، وهلذا املعىن قالت العلماءمتعلِّ

فإنه قد  ؛بكاملها أفضل من قراءة بعض سورة طويلة بقدر القصرية
  .خيفى االرتباط على بعض الناس يف بعض األحوال

  : أخي املسلم
ق بتالوة كتاب اهللا تعـاىل،  كانت تلك بعض اآلداب اليت تتعلَّ

صنا أمهها، فعلى املسلم أن حيرص على وقد اقتصرنا على بعضها وخلَّ
ا عظمة من يقـرأ   ،ب إذا قرأ كتاب اهللا تعاىلالتأدوليستحضر دائم

  .ره واإلقبال عليهاهللا تعاىل أن ينفعه بتدب لعلَّ ،كالمه



  

  ٣١  مع القــرآن
 

  تدبر القرآن
  حتسني الصوت البكاء عند تالوته

  : املسلمأخي 
قال اهللا تعـاىل  ،ره والعمل بهلقد أنزل اهللا تعاىل القرآن لتدب :

ِابأُولُو الْأَلْب ذَكَّرتيلو هاتوا آيربديل كاربم كإِلَي اهلْنزأَن ابتك.  
انتفاعك به فتدبرك لكتاب اهللا تعاىل هو سر.  

  :قال عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه
الشـعر،   وال ذوه هذَّ -ر اليابستمال -ال تنثروه نثر الدقل«

كوا به القلوب، وال يكن هم أحدكم آخر قفوا عند عجائبه، وحر
  .»السورة

فإذا مررت بآية وعد، فيها ذ  ه اهللا مـن  كر اجلنان ومـا أعـد
  .الثواب العظيم ألهل طاعته فسل اهللا تعاىل من فضله

النار وأهلها، فلتستعذ باهللا تعاىل وإذا مررت بآية وعيد، وذكر 
  . من شرورها

فقـال   ،ر كتابه، وأن يقرأه مبهلبتدب اهللا تعاىل أمر نبيه  فإنَّ
  .ورتلِ الْقُرآنَ ترتيلًا: تعاىل

قرأه يف ال بقراءة القرآن، بل أي ال تعج :قال القرطيب رمحه اهللا
  .مع تدبر املعاين و بيان مهلٍ

يل من كتاب اهللا مع التدبر خري من قراءة الكثري بغري وقراءة القل



  
مع القــرآن
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ثواب الترتيل أرفع  إنَّ: فقالوا تدبر، وقد ضرب العلماء لذلك مثالً

ا، فاألول كمن تصدا وثواب كثرة القراءة أكثر عددق جبوهرة قدر
  .كمن تصدق بعدد من الدنانري: عظيمة، والثاين

  : وعن أيب محزة قال
 رجل سريع القراءة، إين ألقرأ القرآن يف إين: قلت البن عباس
 ، إن كنـت ال بـد  إيلَّ ن أقرأ سورة أحبئل: ليلة فقال ابن عباس

  .ها قلبكيفاقرأ قراءة تسمعها أذنيك ويع فاعالً
  .روتدب لقراءة بتأنٍّا ولقد كان من هدي نبينا 

  :عن أم املؤمنني حفصة رضي اهللا عنها قالت
 سبحته قاعدا حىت كان قبل وفاتـه  يف ما رأيت رسول اهللا 

و كان يقرأ بالسورة فريتلـها   ،بعام، فكان يصلي يف سبحته قاعدا
  .)١(حىت تكون أطول من أطول منها

الناس يف القراءة إىل اهللا أعقلـهم   أحب: وقال جماهد رمحه اهللا
  .عنه

  حتسني الصوت بالقراءة
يف القرآن، وأما حتسني الصوت بالقرآن فهو من لوازم اخلشوع 

  .على حتسني القرآن بالصوت احلسن النيب  وقد حثَّ
  :عن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه قال

                              
  .رواه مسلم (١)



  

  ٣٣  مع القــرآن
 

 فإنَّ ؛حسنوا القرآن بأصواتكم«: يقول مسعت رسول اهللا 
االصوت احلسن يزيد القرآن ح١(»سن (.  

مسعـت  : وجاء أيضا عن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه قـال 
حدا أحسن فما مسعت أ والتني والزيتونشاء يقرأ يف الع النيب 

  .) ٢(منه صوتا أو قراءةً
لو « :أليب موسى األشعري رضي اهللا عنه وقال رسول اهللا 

لقد أوتيت مزمـارا مـن   ! ستمع لقراءتك البارحةأرأيتين وأنا 
  .) ٣( »!مزامري آل داود

دخلـت دار  : وروى ابن أيب داود عن أيب عثمان النهدي قال
وسى األشعري، فما مسعت صوت صنج، وال بربط وال نـاي  أيب م

  !أحسن من صوته
  :قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا

كان عمر : وأخرج ابن أيب داود من طريق ابن أيب مسجعة قال
  .سن صوته بني يدي القوميقدم الشاب احلسن الصوت حلُ

فعلى من أراد أن يتلو كتاب اهللا أن حيرص على تزيني القـرآن  
جهد يسري يستطيع الواحـد  بف ،ف، وال حيتاج ذلك إىل تكلُّبصوته

  .حتسني صوته

                              
  ).٢٢٠٨(رواه الدارمي، ختريج املشكاة لأللباين  (١)
  .رواه البخاري و مسلم (٢)
  .رواه البخاري ومسلم، واللفظ ملسلم (٣)



  
مع القــرآن
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  البكاء عند قراءة القرآن
  : أخي املسلم

لقد اشتمل هذا الكتاب العزيز على عجائب، وحكم وأمثـال  
  .قتوأخبار، لو خوطبت ا احلجارة لتشقَّ

لَرأَيته خاشـعا   لَو أَنزلْنا هذَا الْقُرآنَ علَى جبلٍ: قال اهللا تعاىل
 متصدعا من خشية اِهللا وتلْك الْأَمثَالُ نضرِبها للناسِ لَعلَّهم يتفَكَّرونَ

  ].٢١: احلشر[
البكاء عند قراءة القـرآن صـفة   : قال اإلمام النووي رمحه اهللا

أَذْقَـان  ويخـرونَ للْ  :قال اهللا تعـاىل  ،العارفني وشعار الصاحلني
ولقد كان السلف رضي اهللا  ،خروا سجدا وبكيا: وقال يبكُونَ

  .وا كتاب اهللا تعاىلءعنهم غزيرة دمعتهم إذا قر
أَلَم يـأْن  : كان ابن عمر رضي اهللا عنهما إذا قرأ قوله تعاىل

حىت  ىبك] ١٦: يداحلد[ للَّذين آمنوا أَنْ تخشع قُلُوبهم لذكْرِ اِهللا
  .بلى يا رب: حليته من البكاء، ويقول يبلَّ

: وهذه عائشة رضي اهللا عنها قرأ عليها مسـروق رمحـه اهللا  
ِوممالس ذَابا عقَانوا ونلَياُهللا ع نفَم ] فبكـت،  ] ٢٧: الطـور

  .»وقين عذاب السموم رب من«: وقالت
أَم حِسـب  : ه تعاىلوقرأ متيم الداري رضي اهللا عنه ليلة قول

الَّذين اجترحوا السيئَات أَنْ نجعلَهـم كَالَّـذين آمنـوا وعملُـوا     



  

  ٣٥  مع القــرآن
 

] ٢١: اجلاثية[ الصالحات سواًء محياهم ومماتهم ساَء ما يحكُمونَ
فصار يدها ويبكي حىت الصباحرد.  

  : أخي املسلم
فيه دموع عينيك وأنت تتلو كتـاب اهللا  هل تذكر يوما جرت 

  !تعاىل؟
ن ال تدمع أعينهم عند تالوة كتـاب اهللا، فهـل   وإذا كنت مم

  !حاسبت نفسك وسألتها عن سبب هذه القسوة؟
  :وسأخلص لك أسباب هذه القسوة

  :اإلعراض عن تالوة كتاب اهللا
طويل، فمن أيـن   بعد زمنٍ فالكثريون ال يتلون كتاب اهللا إالَّ

  !قلبه إذا قرأ القرآن؟ أن يرقهلذا 
  : غياب القلب عند تالوة القرآن

آخر فهو قارئ ولكن قلبه يف مكان!  
ر واخلشوعغياب التدب :  

قلبـه حتمـا    فإنَّ ؛ر كالم اهللا تعاىل وأحضر قلبهمن تدب فإنَّ
  .سريق

  : االنغماس يف الدنيا واالنشغال ا
  !وإذا أمسوا فقد أصبح ذلك هم الكثريين، إذا أصبحوا

  : طول األمل



  
مع القــرآن
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  !فالكثريون يعقدون اآلمال الطوال حىت ينسى أنه سيموت

  : املعاصي والذنوب
  .وهي من أخطر األسباب يف قسوة القلب

ا يف تطهري النفس وتزكيتها، حىت يقبل على كتاب  فليسعجاهد
  .اهللا بأرض طيبة الغراس

  : وأخريا
فيهـا علـى   كانت تلك بعض الوقفات مع القرآن، حرصت 

احلديث عن كتاب اهللا تعاىل حديث ال تنقطع  فإنَّ االختصار، وإالَّ
ة ه القلوب، ونفعنا اهللا تعاىل بكتابه العزيز، وجعله حجمثاره، وال متلُّ

  . وسائقًا إىل جنات اخللود. لنا يوم الفزع األكرب
  ...اللهم آمني

   
 


