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 : دمة   المق 
معاين   فهذه  وبعد:  هلل  وامحلد  هللا  بسم 

تعاهد   عىل  احلض  فهيا  جليةل  ومقاصد 

القارئ   يرجوه  مبا  وتالوته  وتكراره  القرآ ن 

 من اخلري والنفع العظمي. 
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 : وسمل   آ وًلا عليه  هللا  صىل  النيب  آ مر 

، عن النَّيِبيِ   بتعاهد القرآ ن؛ فعن آ يب ُموَسى

ُدوا   اهى تىعى  « قال:  وسملَّ  عليه   ُ اَّللَّ صىلَّ 

دُّ   َآشى لىهُوى  ِبيىِدِه،  ىْفِِس  ن ي  ِ اَّلَّ فىوى  ، الُْقْرآ نى

ِبِل ِِف ُعُقِلهىا« رواه البخاري. 
ِ
ياا ِمنى اًْل ِ  تىفىصي

  

ُ عهنام،  وعن انِفعٍ، عن ابِن ُعى  رى ريض اَّللَّ

ُ عليه وسملَّ قال:   ِ صىلَّ اَّللَّ آ نَّ رسولى اَّللَّ

اِحِب   صى ىثىِل  َكى الُْقْرآ ِن  اِحِب  صى ثىُل  مى ا  َّمى ن
ِ
»ا

ْن  
ِ
ا كىهىا وى دى عىلىهْيىا َآْمسى ْن عىاهى

ِ
، ا ِ قَّةلى ِبِل الُْمعى

ِ
اًْل

بىْت« رواه البخاري وغريه.  هى  َآْطلىقىهىا ذى
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 ر رمحه هللا تعاىل: قال احلافظ ابن ح 

بربط   تالوته  القرآ ن واس مترار  ش به درس 

دام   مفا  الرشاد،  منه  خيىش  اَّلي  البعري 

آ ن   كام  موجود،  فاحلفظ  ا  موجودا التعاهد 

ا ابلعقال فهو حمفوظ،   البعري مادام مشدودا

احليوان   آ شد  ل هنا  ابَّلكر  اًلإبل  وخص 

اًلإنِس رغبة ِف النفور، وِف حتصيلها بعد  

/  10عوبة. "فتح الباري" ) متكن نفورها ص

77 .) 
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معرفة فضل القرآ ن، وآ ن لك حرف   اثنياا: 

ال جر   من  فيه  كل  وتكرره  تردده 

واحلس نان، ففي الصحيح عن رسول هللا  

ْرفاا   صىل هللا عليه وسمل، قال: "  َآ حى ْن قىرى مى

نىُة   س ى الْحى وى نىٌة،  س ى حى ِبِه   ُ فىَلى  ِ اَّللَّ ِكتىاِب  ِمْن 

َآْمثىاِلهىا  رْشِ  لىِكْن  ِبعى وى ْرٌف،  حى امل  َآقُوُل:  ًلى   ،

ْرٌف   حى ِممٌي  وى ْرٌف،  حى ٌم  ًلى وى ْرٌف،  حى َآِلٌف 

 رواه الرتمذي.  " 

  

آ ن تعمل آ نه بقدر ما حتفظ من القرآ ن   اثلثاا: 

ترتفع بذكل درجات عند هللا يوم القيامة،  

عليه وسمل:   الصحيح عنه صىل هللا  ففي 
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يِ  ورت وارقى  اقرْآ  القرآ ِن:  لصاحِب  ْل  »يقاُل 

نَّ مزنلتىك عندى   كام كنتى ترتُل ِف ادلنيا، فاإ

 آ خِر آ يٍة تقرُآ هبا« رواه الرتمذي وغريه. 

  

ا:  علمك آ ن القرآ ن هو الكم هللا تعاىل،   رابعا

فهو خري الالكم وخري احلديث اَّلي يعاد  

ويكرر، فليس هناك الكم آ وىل من الكم  

هللا تعاىل، مما يكرر ويعاد، فقد اكن رسول  

صىل  ِف    هللا  يقول  وسمل،  عليه  هللا 

ِديِث   الْحى رْيى  خى نَّ 
ِ
فىا ىْعُد،  ب ا  »َآمَّ خطبته: 

.. « رواه مسمل.  ِ  ِكتىاُب اَّللَّ
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به   تعمر  ما  خري  هو  تعاىل  هللا  فكتاب 

 ال وقات وآ رشف ما تقىض به الساعات. 

  

ا:  ن   خامسا فاإ القرآ ن،  نس يان  من  احلذر 

نس يان القرآ ن من اَّلنوب واملصائب، قال  

فاإن  ش يخ   هللا:  رمحه  تميية  ابن  اًلإسالم 

"مجموع   اَّلنوب.  من  القرآ ن  نس يان 

 (. 423/  13الفتاوى" ) 

  

وقال احلافظ ابن حر رمحه هللا تعاىل: »  

بن   الضحاك  عبيد من طريق  آ بو  وآ خرج 

مزامح موقوفاا؛ قال: ما ِمن آ حد تعمل القرآ ن  
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ًل بذنب آ حدثه، ل ن هللا يقول:   مث نس يه اإ

آ يديمك   آ صابمك من مصيبة فامب كسبت  وما 

املصائب«.   آ عظم  القرآ ن من  ونس يان   ،)

 (. 86/  9"فتح الباري" ) 

  

ا  عثميني  وس ئل  بن  بن صاحل  لش يخ محمد 

 رمحه هللا تعاىل: 

حنن طالب العمل حنفظ الكثري من ال ايت  

العام   هناية  وِف  سبيل الاستشهاد،  عىل 

نكون قد نسينا الكثري مهنا، فهل ندخل ِف  

ما   نس يان  بسبب  يعذبون  من  حمك 

 حفظوه؟ 
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 فأ جاب: 

ال ول ما تقتضيه   نس يان القرآ ن هل سببان: 

والثاين:   القرآ ن،  الطبيعة.  عن  اًلإعراض 

 وعدم املباًلة به. 

يعاقب  فال ول  وًل  اًلإنسان،  به  يأ مث  ًل   :

عليه، فقد وقع من رسول هللا صىل هللا  

عليه وسمل حني صىل ابلناس، ونِس آ ية،  

فلام انرصف ذكَّره هبا آ يبي بن كعب، فقال  

هل النيب صىل هللا عليه وسمل: »هال كنت  

ا  قارئ هللا  رسول  ومسع  يقرآ ،  ذكرتنهيا«،  ا 

آ ية   ذكرين  فقد  فالانا  هللا  يرمح   « فقال: 

 كنت آ نسيهتا «. 
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يكون   اَّلي  النس يان  آ ن  يدل عىل  وهذا 

عىل  لوم  فيه  ليس  الطبيعة:    مبقتىض 

 اًلإنسان. 

  آ ما ما سببه اًلإعراض، وعدم املباًلة: 

هل   يكيد  الناس  وبعض  به،  يأ مث  قد  فهذا 

الش يطان، ويوسوس هل آ ن ًل حيفظ القرآ ن  

 ينساه ويقع ِف اًلإمث! لئال  

   ﴿ يقول:  وتعاىل  س بحانه  فىقىاِتلُوا   وهللا 

نى   اكى اِن  ْيطى الش َّ كىْيدى  نَّ 
ِ
ا اِن  ْيطى الش َّ َآْوِليىاءى 

ِعيفاا  ]النساء:   ضى فليحفظ  76﴾   ،]

عدم   وليؤمل  خري،  ل نه  القرآ ن؛  اًلإنسان 
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النس يان، وهللا س بحانه عند ظن عبده به.  

 (. 97  -   96"كتاب العمل ")ص  

  

 امتة: اخل 

آ ن تعمل آ ن لتعاهد القرآ ن مجةل من الفوائد  

اجلليةل، مفن ذكل ال جر والثواب، ورفعة  

ادلرجات يوم القيامة، وهو يعني العبد عىل  

الصلوات   ِف  واس تحضاره  القرآ ن  قراءة 

ومواعظ الناس، وماهل آ يضا من التأ ثري عىل  

حامَل ل نه حمفوظ ِف صدره وقلبه، وغري  

 والربكة.   ذكل من اخلري والنفع 
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اللهم علمنا من القرآ ن ما هجلنا وذكران منه  

ينا وارزقنا تالوته آ انء الليل وآ طراف   ما نُسيِ

 الهنار عىل الوجه اَّلي يُرضيك عنا. 

  

آ هل   وعىل  محمد  س يدان  عىل  هللا  وصىل 

 وحصبه آ مجعني. 
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