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 رمضان شهر القرآن   خطبة بعنوان: 
 م2021إبريل  16 –هـ 1442 رمضان  4بتاريخ: 

 عناصر الخطبة:
 عالقة شهر رمضان بالقرآن: أوًلا

 تعاهد القرآن واستذكاره: ثانًيا
 وتدبر معانيه قراءة القرآنب: التأثُّر اثالًث

 : العمل بالقرآنرابًعا
 المـــوضــــــــــوع

اْلُقْرآُن ُهًدى لِلنَّاِس َوبـَيِ َناٍت ِمَن اْْلَُدى َواْلُفْرقَانِ }    :لقائلاحلمد هلل رب العاملني ا أُْنِزَل ِفيِه  .  {َشْهُر رََمَضاَن الَِّذي 
 أما بعد:وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله.   .(185البقرة: )

 عالقة شهر رمضان بالقرآن: أوًلا
لهه:  لقــد أمــرم هللا نبيــه عــل  هللا عليــه وســلج ةلقــرآن املعلــزة اضالــدة ر ولالــهر رمضــان املبــار  ع قــ    عباد ال

مــان يتعبــد ر حــار حــرا  فنــزل   –عــل  هللا عليــه وســلج   –نعلــج أن النــ     انحن مجيعًــ وطيدة هبذا الكتاب اضالد ر فــ 
ضــانر ممــا قــال بــذلك أميــر املفســرينر بصــدر ســورة العلــنر ومــان رلــك ر شــهر رم  –عليه الســ م    –عليه جربيل  

يقول ابن ميري عند تفسريه لسورة القدر: " خيرب هللا تعاىل أنه أنزل القرآن ليل  القــدرو وهــل الليلــ  املبارمــ  الــ  قــال 
ٍ  { ا الــد ان:  لـَـٍ  ُمَبارَمــَ ممــا قــال [ وهــل ليلــ  القــدرو وهــل مــن شــهر رمضــانو   3هللاو عز وجل: } ِإَّنَّ أَنزْلنـَـاُه ِر لَيـْ
ْرآُن { ا البقــرة:  [ . قــال ابــن عبــاس وحــريه: أنــزل هللا القــرآن مجلــ   185تعاىل: } َشْهُر رََمَضاَن الَِّذي أُنزَل ِفيــِه اْلقــُ

ز ة مــن الســما  الــدنياو ص نــزل مفصــ ً يفســث الوقــائن ر  ــ   وعالــرين ســن   واحدة من اللوح احملفوظ إىل بيت العــِ
 يه وسلج . " أ.هعل  رسول هللا عل  هللا عل

عل  تلقفه من جربيل عليه الس مر حــ   اشديد العناي  يففظ القرآنو حريصً   -عل  هللا عليه وسلج    -ومان الن   
بلــم مــن شــدة عنايتــه بــهو وحرعــه عليــه أنــه مــان مــر  بــه لســانه أميــر مــن املعتــا  عنــد قرا تــهو  الــي  أن تفلــت منــه  

ووعــده أن مف ــه لــه ر عــدرهو وأن يُقــرَِأُه لف ــهو وأن يفهمــه معنــاه ملمــ و أو يعــزب عنــه حــرن حــ  طم نــه ربــهو 
ْأَّنُه فــَاتَِّبْن قـُْرآنــَُه * وتفسريه. ف نزل عز ش نه قوله: }اَل ُُتَرِ ْ  ِبِه ِلساَنَك لِتَـْعَلَل ِبِه * ِإنَّ َعَلْينا مَجَْعُه َوقـُْرآنَُه * فَِإرا قـَرَ 

عل  هللا عليه  –يدارس القرآن لنبينا  - عليه الس م -جربيل وقد مان  [.19 -16 : صَّ ِإنَّ َعَلْينا بَيانَُه{ االقيام
رًَّة   ر شهر رمضان ر فَعْن َأِب ُهَريـَْرَة قَاَل: "  –وسلج   اٍم مــَ لَّ عــَ ْرآَن مــُ لََّج اْلقــُ ُ َعَلْيِه َوســَ َماَن يـَْعِرُض َعَل  النَِّ ِ  َعلَّ  اَّللَّ

رَّتَ  ِه مــَ ــْ َرَض َعَلي ــِه ". )الب ــاري(.ر فـَعــَ ِبَه ِفي ــَِّذي قــُ اِم ال ــه: نــ  نْيِ ِر اْلعــَ زل جربيــل ةلقــرآن فــالقرآن  ــريك ر مــل أحوال
 حممـــد أمـــ  إىل القـــرآن جـــا ر و اضلـــن ســـيد فصـــار حممـــد ســـيدَّن علـــ  القـــرآن نـــزلر و ف عـــبرب جربيـــل  ـــري امل ئكـــ  
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 ا ريً  ف عبحت القدر ليل  ر  القرآن لنز ر و  الالهور  ري  ف عبرب  رمضان شهر  ر   القرآن  نزلر و أم    ري   ف عبحت
ومن هنا مانت ع ق  شــهر رمضــان ةلقــرآن ع قــ  قويــ ر حيــ   ؟!! قلوبنا  ر   القرآن  نزل  لو  فمارار  شهر  ألف  من

 نزوله ر هذا الالهر املبار  ر ومدارس  جربيل عليه الس م للرسول عل  هللا عليه وسلج . 
 تعاهد القرآن واستذكاره: ثانًيا

ْن حفقد    ْن َأِب ُموســَ ر عــَ ا. فعــَ   الرسول عل  هللا عليه وسلج عل  تعاهد القرآن الكرمي وضــرب لــذلك مــيً  رائعــً
ِدِه ْلــَُوَ  ــَ ٍد بِي َُل حُمَمــَّ ِذي نـَفــْ ــَّ ْرآَن فـََوال َذا اْلقــُ ُدوا هــَ اَل:" تـََعاهــَ لََّج قــَ ِه َوســَ ُ َعَليــْ لَّ  اَّللَّ ِ ِ  عــَ ــَّ ْن اْ ِ الن ا مــِ دت تـََفلتتــً ِل ِر  َأشــَ بــِ

لََّج قـَـالَ  ِه َوســَ ُ َعَليــْ لَّ  اَّللَّ وَل اَّللَِّ عــَ ار َأنَّ َرســُ ُهمــَ ُ َعنـْ َل اَّللَّ َر َرضــِ ْن ابـْـِن ُعمــَ ا." )مســلج(ر وعــَ اِحِث ُعُقِلهــَ ا َميـَـُل عــَ :" ِإَّنــََّ
َكَها َوِإنْ  ا َأْمســَ هــَ َد َعَليـْ بــِِل اْلُمَعقَّلـَـِ  ِإْن َعاهــَ اِحِث اْ ِ ْرآِن َمَميــَِل عــَ ا َرَهبـَـْت") الب ــاري( ر قــال احلــافظ ابــن اْلقــُ  َأْطَلَقهــَ

حلــر ر الفــترب: "مــا  ام التعاهــد موجــوً ا فــاحلفظ موجــو  و ممــا أن البعــري مــا  ام مالــدوً ا ةلعقــال فهــو حمفــوظ و 
 وقــال ابــن و ص  ا بل ةلذمر ألهنا أشد احليوان ا نسل نفــورًا و ور ُتصــيلها بعــد اســتكمان نفورهــا عــعوب ."أ.ه 

عبــد الــرب ر االســتذمار: " ر هــذا احلــدي  احلــه علــ   رس القــرآن وتعاهــده واملواحبــ  علــ  ت وتــه والتحــذير مــن 
 نسيانه بعد حف ه".

فينبغــل علــ  مــل مســلج أن رعــل لــه ورً ا  بتــًا مــل يــوم مــن القــرآن ر رمضــان وحــري رمضــانر فكمــا أن ا نســان ال 
لك البد له من حذاٍ  روحل يومل أال وهو القرآن!! وأَّن أس لك أيهــا يستطين أن يعيش بدون طعام أو شرابر فكذ

القــارا الكــرمي: أتــذُمر آ ــر مــرة  تمــت فيهــا القــرآنخ! أ الــ  أن تكــون  تمــ  رمضــان املاضــلخ!.. وأن يكـــون 
مصــحفك قــد ُوضــن علــ  الــرن بعــد رمضــان أو علــ  طبلــوه الســيارة وعــ ه الــياب!!.. واحــذر أن يالــهد عليــك 

 هلرته يوم القيام !! ومارا تفعل لو مل تقرأ ور   اليوملخ! القرآن أنك
قد   لوا عل  أحدهج فبعضهج مان إرا فاته ور ه يبكل.. تعالوا لنرى حال الصحاب  من القرآنخ!! ف  عباد الله:

 رات مرة فوجو ه يبكل بالدةو فس لوه: أتالتكل وجًعاخ قال: أشد.. أشدو قالوا: وما را خ قال: َّنــُت ةألمــَل ومل
وروي َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمٍرو قَاَل قلــُت: ر رســوَل هللِا ر مــج أقــرأُ القــرآَن خ  أقرأ ور يو وما رلك إال بذنث أرنبته!!

قال: اقرأُه ر ملِ  شهٍر قال : إين أقَوى عل  أميَر من رلك قال : اقرأُه ر مخٍَل وعالريَن . قلُت : إين أقَوى عل  
اقــرأُه ر عالــريَن . قــال : قلــُت : إين أقــَوى علــ  أميــَر مــن رلــك . قــال : اقــرأُه ر مخــَِل  أميــَر مــن رلــك . قــال :

عالرَة . قال : قلُت : إين أقَوى عل  أميَر من رلك . قال : اقرأُه ر سبٍن . قال : قلُت : إين أقَوى عل  أميَر من 
 ليمذي وحسنه(.رلك قال : مل يفقْه من قرَأ القرآَن ر أقلِ  من   ٍ  " ) أمحد وا

ــا اليــوم مــن القــرآن!!  ــ  مــن هــذا الصــحاِب االيــلر وبــني حالن ــاس قــارن بــني هــذه العزيــ  واحليوي  -إن  ميــريًا مــن الن
يقضون أوقاًًت طويلً  ر تصفرب شبك  ا نينت وشبكات التواعل االجتمــاعل .. وقــد يقومــون لــيلهج مــن   -لألسف

 ب هللا ولو مبيل هذا االهتمامخ!االفيَل بتلهف واهتمام! فلمارا ال م   مت
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ْن أَنــََِل بــِْن اعلموا أ أحبتي في الله: ن نسيان القرآن وعدم تعاهده واســتذماره مــن أع ــج الــذنوب عنــد هللا ر فعــَ
ذَ  ِ  حـــَ َّ اْلقـــَ وُر أُمـــَّ لَّ ُأجـــُ ْت َعلـــَ لََّج:" ُعِرضـــَ ِه َوســـَ ُ َعَليـــْ لَّ  اَّللَّ وُل اَّللَِّ عـــَ اَل َرســـُ اَل: قـــَ ٍك قـــَ ْن َمالـــِ ُل مـــِ ا الرَّجـــُ اُة خُيْرُِجهـــَ
ْرآِن َأْو آيــٍَ  ُأوتِيهَــ  ًبا َأْعَ َج ِمْن ُسورٍَة ِمْن اْلقــُ يَـَها." ) أبــو اْلَمْسِلِدر َوُعِرَضْت َعَللَّ ُرنُوُب أُمَِّ  فـََلْج َأَر َرنـْ لك صَّ َنســِ ا رَجــُ

ه فــإرا أ ــل هباتيــك املرتبــ  حــ   ــر   او  واليمذي( ر قال القرط  :" من حفظ القرآن أو بعضــه فقــد علــت رتبتــ 
عنهــا َّنســث أن يعاقــثر فــإن تــر  تعاهــد القــرآن يفضــل إىل ااهــلر والرجــوش إىل ااهــل بعــد العلــج شــديدر وقــال: 
أوتيها ومل يقل حف ها لينبه عل  أهنــا مانــت نعمــ  ع يمــ  أوالهــا هللا إره ليقــوم هبــا ويالــكر موليهــا فكفرهــار وفيــه أن 

ة ولــو بعضــا منــهر وهــذا ال يناقضــه  ــرب : رفــن عــن أمــ  اضطــ  والنســيانر ألن املعــدو  هنــا رنبــا نســيان القــرآن مبــري 
 للمناوي( . -التفريط ر حمفوحه بعدم تعاهده و رسه.") فيه القدير 

 وتدبر معانيه قراءة القرآنب: التأثُّر اثالًث
ب أو يهتز قلبهو ويالعر م ن  القرآن يتنزل  فيلث عل  املسلج أن يت  َّر ةلقرآن عند ت وته ويتفاعل معه فيضطر 

ا عليك   عليه هو ر قرا تهو مما حك  الالاعر الكبري حممد إقبال قال: مان أِب يقول يل: ر بين اقرأ القرآن وم َّن 
 أنزل! وهبذا يذوق املسلج ح وة القرآن ويستالعر ع مته.

الت  ري ةلقرآن والتعايش من آرته الكري و فَعْن   وهذا هو الرسول األمرم واملعلج األع ج يضرب امليل والقدوة ر 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّج:" اقْـَرْأ َعَللَّر قـُْلُت: َر رَ  ُسوَل اَّللَِّ آقْـَرأُ َعَلْيَك َوَعَلْيَك َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َمْسُعوٍ  قَاَل: قَاَل يل النَِّ ت َعلَّ  اَّللَّ

َنا ِبَك  أُْنِزَلخ قَاَل: نـََعْج. فـََقَرْأُت ُسو  َنا ِمْن ُملِ  أُمٍَّ  ِباَلِهيٍد َوِجئـْ رََة النِ َساِ  َح َّ أَتـَْيُت ِإىَل َهِذِه اْْليَِ :} َفَكْيَف ِإَرا ِجئـْ
َناُه َتْذرِفَاِن" )الب اري(ر أي: يبكل ع عليه  ل  هللا  َعَل  َهُؤاَلِ  َشِهيًدا {ر قَاَل: َحْسُبَك اْْلَن فَاْلتَـَفتت ِإلَْيِه فَِإَرا َعيـْ

ايش معهر إر علج أن ه عل  هللا عليه وسلج املقصو  واملعين هبذه اْلي . وَعْن ُمَطرِ ٍن وسلج من الت  ر ةلقرآن والتع
َعَلْيِه َوَسلََّج َوُهَو ُيَصلِ ل َوِاَْوِفِه َأزِيزك َمَ زِيِز الْ   ُ ِمْرَجِل يـَْعيِن يـَْبِكل") أمحد وأبو  َعْن أَبِيِه قَاَل: " أَتـَْيُت النَِّ َّ َعلَّ  اَّللَّ

ائل( ر أي: أن ه عل  هللا عليه وسلج مان مد  ميل اْلزة عند القرا ة لالدة أت تره هباو وأزيز املرجل هو  او  النس 
 عوت ا َّن  الذي يغلل به املا !!

من شدة   ر الص ة  فهج قرا تهوقد امتيل الصحاب  الكرام هبذا األ ب من القرآنر فهذا أبو بكر رضل هللا عنه ال تُ 
ةلقرآن!! بل تضافرت اْل ر أنه رضل هللا عنه مان شديد الت  ر    ا رلك أن عمر ال يبكل أت رً   َل معىنر ولي   البكا 

ضو ويبق  ر  ةلقرآنر قال احلسن: مان عمر رضل هللا عنه ير ةْلي  من ور ه ةلليل فيبكل ح  يسقط عل  األر 
ت ليل و فمر بدار رجل من املسلمنيو ي أن عمر رضل هللا عنه  ر  يَِعَل  املدين  را فقد رو البيت يعا  للمرض.  

ا يصللو فوقف يستمن قرا ته فقرأ: } والطور { ح  بلم } ِإنَّ َعَذاَب رَبِ َك َلَواِقنك َما لَُه ِمْن َ اِفٍن {  فوافقه قائمً 
ا  او ص رجن إىل منزلهو فمك  شهرً حن. فنزل عن محاره واستند إىل حائطو فمك  مليً -ورب الكعب  -قال: قسج  

 ه الناس ال يدرون ما مرضهو رضل هللا عنه.") تفسري ابن ميري (. يعو 
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ا عل  الرجالر بل ما أمجل أت ر الصحابيات ةلقرآن الكرمي!! فعن عبا  بن محزة عن أبيه قال:  وليَل األمر قاعرً 
م{و فذهبُت بعيتين أمسا  إىل السوقر بعيتين وافتتحْت سورة الطورر فانتهْت إىل قوله تعاىل }ووقاَّن عذاب السمو 

 ! وهل تقول }ووقاَّن عذاب السموم{! إىل السوق وهل تكرر }ووقاَّن عذاب السموم{و وعدُت إليها
هل بكيت وأنت تقرأ القرآن    –أ ل القارا العزيز    –لبكا  والت  ر ةلقرآنر وأَّن أس لك  ةنا  تفاعل من اْلرت فه

أحدمج مرة ر ع ة القيام ومان ينوي أن يصلل   رات مر ةخ! هل شعر أحد منكج بلذة القرآن وح وتهخ! هل   ل
 بربن فإرا به ال يستطين مقاوم  ح وة القرآن فقرأ أمير من رلك واستمتن ةلقرآن ومناجاة الرمحنخ!

ةلقرآن!! فَعْن    ر عدم الت  ر تعالوا لنرى وعف حالنا اْلن  و   ال يت  ر ةلقرآن.  –  عيار ةهللوال  –القلث إرا قسا  إن  
َل  اْلُقْرآُن ِِف ُعُدوِر َأقْـَواٍم َمَما  ُمَعاِر   َل  اليَـّْوُب فـَيَـتَـَهاَفتُ ْبِن َجَبٍل قَاَل:" َسيَـبـْ وَن لَُه َشْهَوًة َوالَ و يـَْقَرُ ونَُه الَ رَِدُ يـَبـْ
الضَّ َلذَّةً  ُجُلوَ   يـَْلَبُسوَن  الذِ ََئبِ و  قـُُلوِب  َعَل   خُيَاِلطُهُ ْ ِن  الَ  َطَمنك  َأْعَماُْلُْج  َ وْ و  قَاُلوا  َقصَُّروا  ِإْن  َسنَـبْـ نك  َوِإْن  :  ُلُمو 

 .عل  معار( اسنن الدارمل وإسنا ه عحيرب موقوفً ".) ئاً.و ِإَّنَّ الَ ُناْلِرُ  ِةَّللَِّ َشيْ َأَساُ وا قَاُلوا: َسيـُْغَفُر لََنا
ر   القرآن  ر شهر  القرآن  تدبر  امتيااًل فعليكج  الْ   ورلك  يـََتَدبَـُّروَن  َأَف    { تعاىل:  النسا :  ُقْرآَن  لقوله  ا  [ر  82{ 

التابعل  و  عليك أن ُتضر قلبك عند قرا ة القرآنو ملما قرأت آي  تعرض نفسك عليها أين أنت منها خ! فهذا 
تـَْعِقُلوَن{    -  رمحه هللا   -االيل األحنف بن قيَل   َأَفَ   ِرْمرُُمْج  ِفيِه  ِمَتاًة  ِإلَْيُكْج  َزْلَنا  أَنـْ َلَقْد  تعاىل:}  يقرأ قوله  مان 

القرآن وأن ر وأقول: أرى مبارا يذمرين رِب  10)األنبيا :   ف فترب  يقول:  أ بارمج وعفاتكج وأفعالكجو  فيه  أي  (ر 
{و فيقول:  145اليومخ!!.. فيقرأ ويقرأ ح  ير بقوله تعاىل:} ِإنَّ اْلُمَناِفِقنَي ِر الدَّْرِ  اأْلَْسَفِل ِمَن النَّاِر { )النسا :  

ُ َوِجَلْت قـُُلوهُبُْج َوِإَرا  لست من هؤال و لست من هؤ  َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ِإَرا رُِمَر اَّللَّ ال !! وعندما يقرأ قوله تعاىل:} ِإَّنَّ
يـَتَـوَمَُّلوَن{)األنفال: َرهبِ ِْج  َوَعَل   ِإيَاًَّن  زَاَ ْْتُْج  َآَرتُُه  َعَلْيِهْج  قوله  2تُِلَيْت  ويقرأ  هؤال !  من  لست  ويقول:  فيندم   .)

إِ تعاىل َعَلْيِهْج  يـَُتوَب  َأْن   ُ اَّللَّ َعَس   َسيِ ًئا  َوَآَ َر  َعاحِلًا  َعَمً   َ َلُطوا  ِبُذنُوهِبِْج  اْعَيَُفوا  َوَآَ ُروَن  َحُفورك  :}   َ اَّللَّ نَّ 
 أَّن من هؤال و أَّن من هؤال !  ( فيقول:102رَِحيجك {)التوب : 

 ا.  وهكذا رث أن يتدبر املسلج القرآن  ائمً فان ر إىل تفاعل هذا التابعل االيل من القرآن الع يجو 
أن تعرض نفسك عل  القرآن آي  آي  أين أنت منهاخ هل أنت مطبن ْلاخ هل وعف هللا    القرآن  تدبر  عباد الله:

فامحد هللا وإال فراجن نفسك قبل فوات األوان! قال احلسن: إَّنا أنزل    ا منني ينطبن عليكخ! فإن وجدت  ريً للمؤ 
ولذلك مان الصاحلون يقومون الليل يتدبرون القرآنر  ر    ليعملوا بهو فاختذوا ت وته عمً  املؤمنون و   القرآن ليتدبره

ومل يكن مههج جمر   تج القرآنر بل    رالليل يتفكر ر معانيها ويتدبرهافكان منهج من يقوم آبي  واحدة ير  ها طيل   
ن أقرأ ر ليل  ح  أعبرب بـ)إرا زلزلت( و)القارع ( ال  القرا ة بتدبر وتفهج.. فعن حممد بن معث الُقَرِحل قال: "أل

أزيد عليهماو وأتر   فيهماو وأتفكر أحثت إيلَّ من أن َأُهذَّ القرآن )أي أقرأه بسرع (". ومان ابن عباٍس رضل هللا  
 عنهما يقول: "رمعتان ر تفكٍر  ريك من قيام ليل  ب  قلث"!! 
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 : العمل بالقرآنرابًعا
أهج   هو  القرآن وهذا  حنو  القرآن    -  واجباتنا  شهر  ر  سيما  ونت لن    -وال  القرآن  ر  جا   ما  بكل  نعمل  أن 

فكان عل  هللا عليه وسلج    . مسلج (  ج الذي: “مان  لقه القرآن”و ) أب  قهر اقتداً  بنبينا عل  هللا عليه وسل
لكرمي نزل للعمل بهر ال ليوضن  القرآن ا   ر ألنن مرص عل  تطبين ما ر القرآنقرآًَّن يالل عل  األرضر أي ما 

  –عل  الرفون أو يلف ر حاف   من رهث للذمرىر أو يعرض ر املتاحف بطبع  فا رة ةهرةر يقول الفضيل  
ليُ –رمحه هللا   القرآن  نزل  "إَّنا  عمً  :  قرا ته  الناس  فاختذ  به  ليحلوا ح لهو عمل  قال:  بهخ  العمل  ميف  قيل:   .

رهو وينتهوا عن نواهيهو ويقفوا عند علائبه". ولقد اهتج الصحاب  ةلعمل ةلقرآن أيا  ومرموا حرامهو وأيمتروا أبوام
أو    –اهتمامر يقول عبدهللا بن مسعو  رضل هللا عنه: منا نتعلج العالر آرت من القرآن ف  ندعها ح  نعمل هبا  

ب  مان يفقهون آرت القرآن ويعيالون  ر فالصحاافتعلمنا العلج والعمل مجيعً   –ا  ف  جناوزها إىل حريها ح  نعمل هب
معها ر ومانوا يسارعون إىل طاع  أوامر هللا عز  وجل  واجتناب نواهيه.. وْلذا ملا نزلت آرت النهل عن شرب اضمر 

ينا ر  سكث املسلمون ما عندهج من أواين اضمر ح  امتألت هبا سكك املدين و أي شوارعها وطرقاْتا وقالوا: انته
   مما أمر هللا تعاىل.  ر إىل أ واهبن  وجعلن منها حلاةً ملا نزلت سارعت نسا  األنصا آرت احللاب ربنا. ومذلك

ان روا ميف تعامل الصحاب  الكرام من القرآن الكرمي خ! وميف يتعامل معه املسلمون اليوم خ!   أيها المسلمون:
سعو  رضل هللا عنه فيقول: " إَّن َعُعَث علينا يصور حالنا اليوم ر العمل ةلقرآن الصحاِب االيل عبد هللا بن م

حفظ ألفاظ القرآنو وَسُهَل علينا العمل بهو وإن َمْن بعدَّن يسهل عليهج حفظ القرآن ويصعث عليهج العمل به."  
حرفً  ونسمعه  القرآن  حنفظ  فكلنا  ر  القرآن(  ألحكام  ااامن  حرفً )  املتما  ت ا  اْلرت  أسئل   ر  ونتفنن  ر  ا 

 . قر وح ل وحرامر وأوامر ونواهلخ!! " منه ر ولكن هل طبقنا ما فيه من قيج وأ    واملتالاهبات
ُجْنُدٍب    أحبتي في الله:   ْبِن  مَسَُرَة  فَعْن  ةلقرآن!!  يعمل  ال  ملن  الو يم   العواقث  من  نفسل  وأحذر  أحذرمج 

َوَسلَّ  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َعلَّ   النَِّ ت  قَاَل  قَاَل:  َعْنُه   ُ اَّللَّ ُمَقدََّسٍ ر َرِضَل  َأْرٍض  ِإىَل  فََ ْ َرَجاين  أَتـََياين  رَُجَلنْيِ  َلَ   اللَّيـْ رَأَْيُت  َج:" 
َنا َعَل  رَُجٍل ُمْضَطِلٍن َعَل  قـََفاُهر َورَُجلك قَائِجك َعَل  رَْأِسِه ِبِفْهٍر َأْو َعْ َرةٍ  فـََياْلَدُخ ِبِه رَْأَسُهر فَِإَرا    فَاْنطََلْقَنا َح َّ أَتـَيـْ

رَ َضَربَ  َوَعاَ   رَْأُسُه  يـَْلَتِئَج  َح َّ  َهَذا  ِإىَل  يـَْرِجُن  َفَ   لَِيْ ُ َذُهر  ِإلَْيِه  فَاْنطََلَن  احلََْلُرر  َتَدْهَدَه  ِإلَْيِه  ُه  فـََعاَ   ُهَور  َمَما  ْأُسُه 
َعْنُه   فـََناَم  اْلُقْرآَن   ُ اَّللَّ َعلََّمُه  َهَذا رَُجلك  قَااَل  َهَذاخ  َمْن  قـُْلُت  يـَْوِم  َفَضَربَُه.  ِإىَل  ِبِه  يـُْفَعُل  ِةلنـََّهاِر  ِفيِه  يـَْعَمْل  َومَلْ  ِةللَّْيِل 

 اْلِقَياَمِ ." )الب اري(ر ومعىن تدهده احللر: تدحر  بسرع ر وأتر  لكج التعلين!!!
 ...........آميناجعلنا من أهل القرآن ؛ واجعله شفيًعا لنا في اآلخرةاللهم 
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