بسم اهلل الرمحان الرحيم
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آلو وصحبو ومن تبعو بإحسان إىل يوم
الدين وبعد  4فهذه كلمات كتبتها نصيحة لنفسي ادلقصرة أوال وإلخواين ادلسلمني ثانيا حىت
نغتنم شهر رمضان بتالوة القرآن وتدبر آياتو لعل اهلل أن ينفعنا هبا أمجعني.
عباد اهلل أيها ادلؤمنون وحنن يف شهر رمضان ادلبارك  ،الشهر الذي أنزل فيو القرآن العظيم
حيسن بنا مجيعا اغتنامو ،بأن نعيش أيامو ولياليو مع كتاب اهلل نقضي الوقت يف تالوتو،
وتدبر معانيو وتفهم آياتو والوقوف عند أحكامو  ،والعمل دبا جاء فيو وىذا الشهر
أيها ادلؤمنون فرصة عظيمة خاصة وأن الكثري يف حق كتاب اهلل مفرطون وعنو غافلون
والبعض لو ىاجرون

)1(.

فلردبا ذبد أحدىم العام كلو مل يفتح مصحفو ،ولعل الغبار قد عاله وادلكان الذي وضعو
فيو قد نساه  ،فهذه فرصتك حىت تستيقظ من رقدتك وتنتبو من غفلتك فال تضيعها
بالتسويف سوف أقر اليوم بعد الفجر بل بعد الظهر بل بعد العصر بل بعد ادلغرب بل بعد
العشاء يف كل مرة تؤجلو مث تقول يف الغد أقرأ وحينما يأيت ادلوعد تؤجلو إىل الغد وىكذا
حىت ينقضي الشهر وزبرج صفر اليدين راجعا خبفي حنني( ) 2فإياك إياك أن تفوتك الفرصة
 ) 1فَائ َدة ىجر الْق ْرآن أَنْ َواع 4
حدىا ىجر ََسَاعو َو ْاإلديَان بو واإلصغاء إلَْيو
أ َ
َوالثَّاين ىجر الْ َع َمل بو َوالْوقوف عْند َح َاللو َو َحَرامو َوإن قَ َرأَه وآمن بو
َوالثَّالث ىجر ربكيمو والتحاكم إلَْيو يف أصول الدين وفروعو واعتقاد أَنو َال يفيد الْيَقني َوأَن أدلتو لفظية َال ربصل الْعلم
الرابع ىجر تدبره وتفهمو َوَم ْعرفَة َما أ ََر َاد الْمتَ َكلم بو مْنو
َو َّ
اخلَامس ىجر اال ْست ْش َفاء والتداوي بو يف َمجيع أمراض الْقلب وأدوائها فيطلب ش َفاء دائو من َغريه ويهجر الت ََّداوي بو وكل َى َذا َداخل يف
َو ْ
َىون من بعض " كتاب الفوائد البن القيم اجلوزية
{وقَ َ
الرسول يَا َر ِّ
ال َّ
ب إ َّن قَ ْومي َّازبَذوا َى َذا الْق ْرآ َن َم ْهجورا} َوإن َكا َن بعض اذلجر أ ْ
قَ ْولو َ
 ) 2أصلو أن حنَينا كان إسكافيا من أىل احلرية ،فأراد أعرايب أن يشًتي منو خفَّني ،وساومو فاختلفا حىت غضب حنني ..فأراد أن يغيظ
مر األعرايب بأحدمها قال " 4ما
األعرايب ..فلما َ
أحد خفيو وطََرحو يف الطريق مث ألقى اآلخر يف موضع آخر فلما َّ
حنني َ
ارربَ َل األعرايب أخذ ٌ
حنني يراقبو.
أشبو ىذا ا ْخل َّ
ف خبف حنني! ولو كان معو اآلخر ألخذتو" ،ومضى .فلما انتهى إىل اآلخر نَد َم على تركو َ
من لو ٌ
األول .وقد َك َ
حنني راحلتو وما عليها وذىب هبا! ====
فلما رجع األعرايب ليأخذ األول ،سرق ٌ
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فتتجرع الندامة واحلسرة حينما يؤجر أصحابك وتعود أنت بال أجر وال ثواب وال كنت من
الراحبني.
وىا ىنا سؤال نطرحو كيف بك إذا أجلت ذبارتك مث علمت فوات الصفقة بسبب
تأجيلك ذلا ،وقيل لك أهنا أربح ذبارة كنت ستظفر هبا ،الشك أنك ستعض أنامل أصابع
يديك حسرة على ما ضاع منك.
فهذه ىي التجارة الراحبة اليت لن تبور4
َّ
الصال َة َوأَنْ َفقوا ِمَّا َرَزقْ نَاى ْم سًّرا َو َعالنيَة
اب اللَّو َوأَقَاموا َّ
ين يَْت لو َن كتَ َ
قال تعاىل  ( 4إ َّن الذ َ
ور )
يدى ْم م ْن فَ ْ
يَ ْرجو َن ذبَ َارة لَ ْن تَب َور * لي َوفِّيَ ه ْم أج َورى ْم َويَز َ
ور َشك ٌ
ضلو إنَّو َغف ٌ
قال السعدي رمحو اهلل يف تفسريه لآلية4
َّ
اب اللَّو ) أي 4يتبعونو يف أوامره فيمتثلوهنا ،ويف نواىيو فيًتكوهنا ،ويف
ين يَْت لو َن كتَ َ
(إ َّن الذ َ
أخباره ،فيصدقوهنا ويعتقدوهنا ،وال يقدمون عليو ما خالفو من األقوال ،ويتلون أيضا ألفاظو،
بدراستو ،ومعانيو ،بتتبعها واستخراجها.
مث خص من التالوة بعد ما عم ،الصالة اليت ىي عماد الدين ،ونور ادلسلمني ،وميزان
اإلديان ،وعالمة صدق اإلسالم ،والنفقة على األقارب وادلساكني واليتامى وغريىم ،من الزكاة
والكفارات والنذور والصدقات{ .سًّرا َو َعالنيَة} يف مجيع األوقات.
{يَ ْرجو َن} [بذلك] ذبَ َارة لَ ْن تَب َور} أي 4لن تكسد وتفسد ،بل ذبارة ،ىي أجل التجارات
وأعالىا وأفضلها ،أال وىي رضا رهبم ،والفوز جبزيل ثوابو ،والنجاة من سخطو وعقابو ،وىذا
فيو أهنم خيلصون بأعماذلم ،وأهنم ال يرجون هبا من ادلقاصد السيئة والنيات الفاسدة شيئا.
َّي حنَني".
==وأقبل األعرايب وليس معو إال اخلفَّان فقال لو قومو  4ماذا جئت بو من سفرك ؟ فقال " 4جئتكم خبف ْ
فذىبت مثال  ،يضرب عند اليأس من احلاجة والرجوع باخليبة.
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وذكر أهنم حصل ذلم ما رجوه فقال{ 4لي َوفِّيَ ه ْم أج َورى ْم} أي 4أجور أعماذلم ،على حسب

ور
يدى ْم م ْن فَ ْ
قلتها وكثرهتا ،وحسنها وعدموَ { ،ويَز َ
ضلو} زيادة عن أجورىم{ .إنَّو َغف ٌ
ور} غفر ذلم السيئات ،وقبل منهم القليل من احلسنات .انتهى.
َشك ٌ
وىذا كتاب اهلل جل وعلى بني يديك متيسر لك يف كل وقت تضيعو العام كلو ويف
شهر رمضان تسوف وتسوف(  )3وما ختمت ختمة واحدة وما ايسرىا لو كنت من ادلوفقني
وإن النفس أيها ادلؤمنون لتنشرح وتقبل على االمر إذا عرفت فضائلو ووعدت بشيء اذا
ىي حققتو نالت ثوابو  ،فكيف اذا كان ىذا الوعد ِمن ال خيلف ادليعاد اهلل سبحانو .
وإليك أخي بارك اهلل فيك بعض األحاديث يف فضل تالوة القرآن 4
عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال 4كان رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم أجود الناس،وكان أجود ما يكون يف رمضان حني يلقاه جربيل فيدارسو القرآن ،وكان جربيل يلقاه كل
ليلة من رمضان فيدارسو القرآن فلرسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم حني يلقاه جربيل أجود
باخلري من الريح ادلرسلة؛ أخرجو الشيخان

عن ابن مسعود رضي اهلل عنو أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ،قال( 4من قرأ حرفا منألف حرف،
كتاب اهلل فلو بو حسنة ،واحلسنة بعشر أمثاذلا ،ال أقول{ 4آمل} حرف ،ولكن ٌ
وميم حرف) ،رواه الًتمذي ،وقال 4حسن صحيح .صحيح ) انظر حديث رقم 4
ٌ
والم حرفٌ ،
 4443يف صحيح اجلامع .

 ) 3قال بن القيم رمحو اهلل " يفر من إجابة داعي الكسل إىل داعي العمل والتشمري باجلد واالجتهاد.
واجلد ىاىنا ىو صدق العمل ،وإخالصو من شوائب الفتور ،ووعود التسويف والتهاون ،وىو ربت السني وسوف ،وعسى ،ولعل ،فهي
أضر شيء على العبد ،وىي شجرة مثرىا اخلسران والندامات ".مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني
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 عن أيب سعيد اخلدري قال قال 4رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم يقال لصاحب القرآن إذادخل اجلنة اقرأ واصعد فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حىت يقرأ آخر شيء

معو .صحيح ،التعليق
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فاجعل بارك اهلل فيك أيها العبد ادلوفق برنارلا يوميا تقرأ فيو صفحات من كتاب اهلل جل
وعلى حىت زبتمو مرة على االقل أو اكثر حسب ما تقدر عليو ال تفشل  ،ذكر اىل بيتك
هبذا وعلم أوالدك وبناتك حفظ القرآن  ...ضمهم إىل أقرب مسجد حيفظ فيو االطفال
القرآن  ،استشعر انك يف عبادة وانت تتلو كتاب اهلل وان الوقت الذي تقضيو ىو الذي
ستجده يوم القيامة جباال من احلسنات ..

نسأل اهلل جل وعلى أن جيعل القرآن الكرمي حجة لنا ال علينا وأن يوفقنا للعمل بو وتالوتو
آناء الليل واطراف النهار إنو ويل ذلك القادر عليو .
وسبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إلو إال أنت استغفرك وأتوب إليك .

كتبو أخوكم  4أبو زلمد حسني
 10رمضان 1432
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