
  فضائل القرآن الكرمي من  
  بسم هللا الرحمن الرحيم

آله             وعلى  للعاملني  رمحة  املبعوث  على  والسالم  والصالة   ، العاملني  رب  احلمد  
حسان إىل يوم الدين . أيها املستمعون الكرام .. السالم عليكم ورمحة هللا  بعيهم  وأصحابه و

  وبركاته .. أما بعد 
ً ِفيِه ِذْكرُُكْم أََفال تـَْعِقُلوَن ] قال هللا تعاىل        :[ لََقْد أَنَزْلَنا ِإلَْيُكْم ِكَتا
ُبَل  قــ       َوانَُه ســُ َع ِرضــْ ِن اتـَّبــَ ُ مــَ ّ ِدي بـِـِه ا ِّ نــُوٌر وَِكتــَاٌب مُّبــٌِني * يـَهــْ َن ا اءُكم مــِّ ال جــل شــأنه : [ قـَـْد جــَ

ِن الظُُّلَماِت ِإَىل  ِِْذنِِه َويـَْهِديِهْم ِإَىل ِصَراٍط مُّْسَتِقيم ]السََّالِم َوُخيْرُِجُهم مِّ   النُّوِر 
لَّم قــال         ُ َعَليــِه َوســَ َّ لَّى ا ُ َعنــُه عــن النــيب صــَ َّ َي ا َّ بن عمرو بن العــاص َرضــِ (        :    عن عبد ا

ية تقرؤهــا  يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ، ورتل كما كنت ترتل يف الدنيا ؛ فإن منزلتك عند آخر آ
ِمِذيُّ َوَقاَل َحِديٌث َحَسٌن صحيح.   )  َرَواُه أبُو َداُوَد الرتِّ

لَّم يقــول : ( اقــرؤوا           ــِه َوســَ ُ َعَلي َّ لَّى ا َِّ صــَ ول ا ــُه قــال مسعــت َرســُ ُ َعن َّ َي ا وعــن أيب أمامــة َرضــِ
يت يوم القيامة شفيعاً ألصحابه ) َرَواُه ُمسِلمٌ    القرآن فإنه 

َعَليِه َوَسلَّم يقول : (            ُ َّ َِّ َصلَّى ا ُ َعنُه قال مسعت َرُسول ا َّ وعن النواس بن مسعان َرِضَي ا
به يف الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل ع لقرآن وأهله الذين كانوا يعملون  مران ، ـ يؤتى يوم القيامة 

  حتاجان عن صاحبهما ) َرَواُه ُمسِلمٌ 
لَّم : ( خــريكم مــن  وعن عثمان ب       ُ َعَليــِه َوســَ َّ لَّى ا َِّ صــَ ول ا ُ َعنــُه قــال: قــال َرســُ َّ َي ا ن عفان َرضــِ

  تعلم القرآن وعلمه )  َرَواُه الُبَخاِريُّ،  
ـــذا   َّ يرفـــع  لَّم قـــال : ( إن ا ُ َعَليـــِه َوســـَ َّ لَّى ا ُ َعنـــُه أن النـــيب صـــَ َّ َي ا وعـــن عمـــر بـــن اخلطـــاب َرضـــِ

  أقواماً ويضع به آخرين )  َرَواُه ُمسِلٌم.الكتاب 
لَّم قــال : ( ال حســد إال يف اثنتــني :          ُ َعَليــِه َوســَ َّ لَّى ا ُ َعنــُه عــن النــيب صــَ َّ وعن ابن عمر َرِضَي ا

ء الليــل َّ مــاًال فهــو ينفقــه آ ه ا ء النهار، ورجــل آ ء الليل وآ َّ القرآن فهو يقوم به آ ه ا   رجل آ
ء النـهار )  ُمتـََّفٌق َعَليِه .   وآ

روى الرتمذي يف احلديث املرفوع الذي رواه أمري املؤمنني علي بن أيب طالــب ـ رضــي هللا عنــه _         
هلــزل مــن تركــه   :    (كتاب هللا فيه نبأ من قبلكم وخرب من بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل لــيس 

يف غـــريه أضـــله هللا ، وهـــو حبـــل هللا املتـــني ، وهـــو الـــذكر  مـــن جبـــار قصـــمه هللا ، ومـــن ابتغـــى اهلـــدى  
احلكيم ، وهو الصراط املستقيم ، هو الذي ال تزيغ به األهواء ، وال تشبع منــه العلمــاء ، وال تلتــبس  

ذ مسعتــه  أن قــالوا:  به األلســنة ، وال يـــخلق عــن الــرد ، وال تنقضــي عجائبــه ، هــو الــذي مل تنتــه اجلــن إ



إ مسعنا قرآ عجبا يهدي إىل الرشـد ، من قال به صدق ، ومن حكم به عدل ، ومن عمــل بــه أجــر  
  ، ومن دعا إليه هدي إىل صراط مستقيم.)  

  وصدق القائل :
لقرآن .          لقـرآن . وإذا مِرضـت نفوُسنـا عاجلناها    إذا اعتلَّـت أبدانـُنا داوينـاها 

لقـرآن .           لقرآن . وإذا وَهنـت عزائُمنـا قوَّيناها    وإذا زلّـت أخالقُنـا قـَّومنـاها 
لقـرآن             مت ضمائُر أيقظنـاها  لقرآن . وإذا    وإذا َصِدئـت قلوبُنـا صقلنـاها 
ه            لقرآن . وإذا أظلمت ُسبُـلُـنا أنـر لقـرآن وإذا نِضبـت حياتُنـا رّوينـاها    ـا 
لقرآن .             لقرآن . وإذا َجتَهَّمـت دنيانـا مجَّلناهـا  هـا    وإذا قـَلَّـت أرزاقُنـا أكثر
لقـرآن              ها  لقرآن . وإذا أقفرت أوديتُنـا نضَّر   وإذا مجَحـت غرائُزنـا كبحناها 

لقـرآن . وإذا سـاءت لغتُنـا حسَّنَّ                                  ـاها 
جع ودواٌء شاٍف.          فما من أزمـٍة تصيب البشريّـة إال وكان هلـا يف القرآن عالٌج 
إنـَّه يردُّ إىل اليائـِس أمَله ، وإىل امللهوِف سكينتـه ، وإىل اخلائِف أمنَـه ، وإىل الشَّقـيِّ سعادتـه ،       

  وإىل املضطِرِب هدوءه . 
 اخللَـوات ، ويَهدي احلائَر يف الظُلمات ، ويكفكُف َجَيشان املهموِم يف األزَمات يؤنُس قارئـُه يف        

.  
ما من قلٍم بليٍغ إال واستمدَّ من القرآن قـََبساتِه ، وما من بياٍن رفيٍع إال وأخذ من سىن القرآن       

  َلَمحاته 
ـذ منه ِسالحـاً هزم األحـداث ، وانتصـر على األيـا       م والليايل .ومن حتصَّـن به تتجـاىف عنـه َمن اختَّ

تيـه الـباطُل من بـني   اِملحن ، وتْزَورُّ عنـه الفتَـن  .  أينما نظرت فيه جتد احلقَّ ساطعاً يف ُصُحفه " ال 
  "   تنزيل من حكيم محيد   يديه وال من خلفه 

ُبلٍ  ــُ ــ ــــــ ــدي إىل ســـــ ــــ ــَعٌل َيهـــــــــ ــا ِمشـــــــــــــ ــ   ُقرآنُنـــــــــــ
رَعِتهِ  ـــــــــــِ ْذ ِبشـــــ عاَدُة فلنأخــــــــــــــــُ ـــــــــــــــَّ ـــــــــــــو السـ   هـــ

ــــ هـــــــ  ــو القلـــــــوُب لـــ ْفـــــ َ ــذي  الُم الـــــ ــَّ   هُ ـ و الســـــ
ُدهُ هــــــــــــو النَّشــــــــــــيُد ا ردِّ ـــــــــُ ت تـــ ـــــــــَّ   لــــــــــــذي ظلـــ

ــهُ قد ارَتضَـ  لُـ   ـيناُه ُحْكـماً ال نـَُبدِّ

ــرانُ    كَّ َخســــ ــَ ــا الشــــ َِْجهــــ ــن  ــاَد عــــ ْن حــــ ــَ   مــــ
تــــــــــــــــــاُن   داُه فـََتضــــــــــــــــــليٌل وُ ـــــــــَ ــــــــ   ومـــــــــــــــــا عـ
ــــــــــانُ  ــاَن إْنسـ ــ ُل اإلْنســـــــ ْد يْقتـــــــــــُ ــــــُ ــْم يـَعـــــ   فلـــــــــ
ـــانُ  ْوِن أْزمـــــــ ــَ ـــــــ ــاِمِع هــــــــــذا الكـ ــى مســــــــ   علــــــــ

ـــُه َشريــانُ  بُـُض فينا ِمْن   ماداَم يـَنـْ
 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته


