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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 فضل القرآن 

 الشيخ حممد جمري اخلطيب احلسن 

احلمد هلل الذي أنزل على عبده الكتاب ليكون للعاملني نذيراً، و الصالة و السالم على املرسل 
شاهدا و مبشرًا و نذيراً و داعيا إىل هللا إبذنه و سراجًا منريًا سيدان حممد و على آله ة صحبه و من  

 أما بعد: تبعه و سلم تسليماً كثريا.
ُلون ََّّال ِذين ََِّّإن َّ}و جّل: فيقول هللا عز  ة ََّّو أ ق اُمواَّاّلل ََِِّّكت اب َََّّّي  ت ْ ََِّّسّرا ََّّر ز قْ ن اُهمََِّّْم اَّو أ نف ُقواَّالص َل 

نِي ة َّ )فاطر  {ش ُكور ََّّغ ُفور ََِّّإن هََُّّف ْضِلهََِّّمِّنَّو ي زِيد ُهمَُّأُجور ُهمََّّْلِيُ و فِّي  ُهمَّْ{29َّ}ت  ُبور ََّّل نَِِّت ار ة ََّّي  ْرُجون ََّّو ع َل 
29-30 ) 

رة و أدلة متضافرة يف فضيلة تالوة القرآن و  ثيب صلى اله عيه و سلم أخبار متكاو وردت عن الن
 تعاهده و فضيلة محلته و أهله و قارئه. 

 فمن ذلك:
حديث السيدة عائشة رضي اله عنها قالت قال رسول هللا صلى اله عيه و سلم: )الذي يقرأ 

ربرة، و الذي يقرأ القرآن و هو يتعتع فيه و هو عليه  القرآن و هو ماهر به فهو مع السفرة الكرام ال
 شاق له أجران ( رواه الشيخان.

قال رسول هللا عليه و سلم: مثل الذي يقرأ  :قال و حديث أيب موسى األشعري رضي هللا عنه
رحيها طيب و طعمها طيب، و مثل املؤمن الذي ال يقرا القرآن كمثل التمرة ال  َّاألترجةالقرآن كمثل 

هلا و طعمها حلو، و مثل املنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الرحيانة: رحيها طيب و طعمها مر، و  ريح 
 مثل املنافق الذي ال يقرأ القرآن كمثل احلنظلة ليس هلا ريح و طعمها مر( رواه الشيخان. 

و حديث ابن عمر رضي هللا عنهما عن النيب صلى اله عيه و سلم أنه قال: ) ال حسد إال يف 
النهار، و رجل آاته هللا مااًل فهو ينفقه آانء   ني: رجل آاته هللا القرآن فهو يقوم به آانء الليل و آانءاثنت

 الليل و آانء النهار ( رواه الشيخان.
استحباب أن يكون للمسلم ورد يومي من تالوة كتاب هللا حيافظ عليه و أفضله ما يتلى يف 

 .م الليلاالصالة،و خصوصاً قي
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ستحباب يف حق من وعى قلبه حروق القرآن فحفظها، فجاء األمر بتعهد القرآن و يتأكد اال
الكرمي و التحذير من تعريضه لنسيان فيما رواه الشيخان من حديث أيب موسى األشعري رضي هللا  

أشد   عنه عن النيب صلى اله عيه و سلم أنه قال: ( تعاهدوا هذا القرآن فو الذي نفس حممد بيده هلو
 . تفلتاً من اإلبل يف عقلها (

روايه من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما أن رسول هللا صلى اله عيه و سلم قال: ) إمنا و ما 
 . مثل صاحب القرآن كمثل اإلبل املعقَّلة إن عاهد عليها أمسكها و إن أطلقها ذهبت (

كرمي كل ليلة كما يف حديث  و قد كان لسيدان رسول هللا صلى اله عيه و سلم ورد من القرآن ال
أوس ين حذيفة رضي هللا عنه عند أيب داود و ابن ماجه أن النيب صلى اله عيه و سلم كان أييت وفد  

) إنه طرأ علي جزئي  ثقيف ملا قدموا عليه فيحدثهم و أنه أبطأ ليلة فقالوا: أبطأت عنا الليلة؟ قال: 
أصحاب رسول هللا صلى اله عيه و سلم  قال أوس: فسألت  من القرآن فكرهت أجيء حىت أمته ( 

كيف حيزبون القرآن؟ قالوا: ثالث و مخس و سبع و تسع و إحدى عشرة و ثالث عشرة و حزب 
 املفصل وحده.

كما يف الصحيحني و و قد أوصى سيدان رسول هللا صلى اله عيه و سلم سّيدان عمرو بن العاص  
شهر ( قال: إين   بدء احلديث ) اقرأ القرآن يف) اقرأ يف سبع و ال تزيدن عن ذلك (، و أيب داود  

قرأ يف مخس عشرة ( قال: إين أجد قوة  اقوة قال: )  أجد قوة قال ) اقرأ يف عشرين ( قال إين أجد
 ( قال: إين أجد قوة قال ) اقرأ يف سبع و ال تزيدن على ذك (.  قال ) اقرأ يف عشر

 فأفاد احلديث جواز ذلك كله.
ه هللا: ) قد كانت للسلف عادات خمتلفة يف القدر الذي خيتمون فيه،و  رمح قال اإلمام النووي

 . فيما يقرؤون كل يوم حبسب أحواهلم و أفهامهم و وظائفهم (
و قال: ) و املختار أنه يستكثر منه ما ميكنه الدوام عليه و ال يعتاد إال ما يغلب على ظنه الدوام 

 . عليه يف حال نشاطه و غريه (  
سلم و اي أيتها األخت املسلمة: من كان يقرأ القرآن فإنه يناجي ربه فلنجدد كل فيا أيها ألخ امل

يوم صلتنا هبذه املناجاة فهي حبل هللا املتني و الصراط املستقيم من أخذ به جنا و من أعرض عنه 
 .هلك 

 . ده و يقيم حروفه و يعمل مبحكمه و يؤمن مبتشاهبهاللهم اجعلنا ممن يتلو كتابك و يقيم حدو 
 .للهم آمنيا
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 كتبه الفقري إىل هللا تعاىل  
 حممد جمري اخلطيب احلسين.


