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  واجبنا حنو القرآن ؟ 
  بسم هللا الرمحن الرحيم 

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

رُ   أَقْـَومُ   ِهيَ   لِلَِّيت   ِيْهِدي  اْلُقْرآنَ   َهـَذا  ِإنَّ : "   قال هللا تعاىل         اِحلَاتِ   يـَْعَملـُـونَ   الــَِّذينَ   اْلُمْؤِمِننيَ   َويـَُبشِّ ُمْ   َأنَّ   الصــَّ ًرا  هلــَ   َأجــْ
  "  َكِبريًا
تيه الباطل من بني يديه وال من خلفه .        ما واجبنا حنو القرآن الكرمي الذي ال 
  الوته وقراءته :أول الواجبات هو ت  ٠ ١

َناُهْم ِسرا َوَعالنِ       َِّ َوأَقَاُموا الصَّالَة َوأَنَفُقوا ِممَّا َرزَقـْ ُلوَن ِكَتاَب ا   َيًة يـَْرُجونَ قال تعاىل : [ ِإنَّ الَِّذيَن يـَتـْ
   َشُكوٌر *]ِجتَارًَة لَّن تـَُبوَر * لِيـَُوفِّيَـُهْم ُأُجورَُهْم َويَزِيَدُهم مِّن َفْضِلِه ِإنَُّه َغُفورٌ  

ُ َعَليِه َوَسلَّم يقول : ( اقرؤوا القرآن          َّ َِّ َصلَّى ا ُ َعنُه قال مسعت َرُسول ا َّ   عن أيب أمامة َرِضَي ا
يت يوم القيامة شفيعاً ألصحابه ) َرَواُه ُمسِلٌم.   فإنه 

َِّ صَ          ُ َعنُه قال : قال َرُسول ا َّ َّ فلــه  وعن ابن مسعود َرِضَي ا ُ َعَليِه َوَسلَّم : ( من قــرأ حرفــاً مــن كتــاب ا َّ لَّى ا
ِذيُّ َوقـَـاَل   مــِ حسنة ، واحلسنة بعشر أمثاهلــا ، ال أقــول أمل حــرف ولكــن ألــف حــرف والم حــرف ومــيم حــرف ) َرَواُه الرتِّ

  َحِديٌث َحَسٌن صحيح
ُ َعنــُه قــال ، قــال َرسُــ        َّ َي ا لَّم : ( مثــل املــؤمن الــذي يقــرأ  وعن أيب موســى األشــعري َرضــِ ُ َعَليــِه َوســَ َّ لَّى ا َِّ صــَ ول ا

القرآن مثل األترجة رحيهــا طيــب وطعمهــا طيــب، ومثــل املــؤمن الــذي ال يقــرأ القــرآن كمثــل التمــرة ال ريــح هلــا وطعمهــا  
ي ال يقــرأ القــرآن كمثــل  حلو، ومثل املنافق الذي يقرأ القرآن مثل الرحيانة رحيها طيــب وطعمهــا مــر، ومثــل املنــافق الــذ

  احلنظلة ليس هلا ريح وطعمها مر ) ُمتـََّفٌق َعَليِه.
لَّم قــال: ( ال جتعلــوا بيــوتكم مقــابر؛ إن الشــيطان        ُ َعَليــِه َوســَ َّ َِّ َصلَّى ا ُ َعنُه أن َرُسول ا َّ   وعن أيب هريرة َرِضي ا

  سِلٌم.ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ) َرَواُه مُ 
لَّم: ( الــذي يقــرأ القــرآن وهــو مــاهر بــه مــع          ُ َعَليِه َوســَ َّ َِّ َصلَّى ا ُ َعنها قالت قال َرُسول ا َّ وعن عائشة َرِضَي ا

  السفرة الكرام الربرة ، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران ) ُمتـََّفٌق َعَليِه.
  رتيله : جتويد القرآن وت٠ ٢       

يال * َأْو زِْد َعلَ             ُه َقلــِ ْص ِمنــْ َفُه َأِو انقــُ يال * ِنصــْ َل ِإال َقلــِ ُل * قــُِم اللَّيــْ ا اْلُمزَّمــِّ َ َأيـُّهــَ ْرآَن  قــال تعــاىل : [  ِه َورَتّــِِل اْلقــُ يــْ
ُروا لــَوْ " تـَْرتِيال  َؤاَدَك َورَتـَّْلنـَـاُه  وقــال عــز وجــل :[ َوقـَـاَل الــَِّذيَن َكفــَ َذِلَك لِنُـثـَبــَِّت بــِِه فـــُ َدًة كــَ ْرآُن ُمجْلـَـًة َواحــِ ِه اْلقــُ زَِّل َعَليــْ ال نـــُ

َناُه لِتَـْقَرَأُه َعَلى النَّاِس َعَلى ُمْكٍث َونـَزَّْلَناُه تَنزِيًال ] ً فـََرقـْ   تـَْرتِيال ] وقال سبحانه [ َوقـُْرآ
  قال اإلمام ابن اجلزري :     

لتجويد حتم الزم     من مل جيود القران آثـم                              واألخذ 



  ٢

  
  حفظه : ٠ ٣      
ُ َعَليِه َوَسلَّم : ( إن الذي لــيس يف جوفــه شــيء مــن           َّ َِّ َصلَّى ا ُ َعنُه قال : قال َرُسول ا َّ عن ابن عباس َرِضَي ا

ِمِذيُّ    َوقَاَل َحِديٌث َحَسٌن صحيح. القرآن كالبيت اخلرب)  َرَواُه الرتِّ
  فهمه وتدبره    :    ٠  ٤ 

ِّ َلَوَجُدوْا ِفيِه اْخِتالَفًا َكِثريًا          ] قال تعاىل : [  َأَفَال يـََتَدبـَُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغْريِ ا
تِِه َولِيَـَتذَكََّر ُأْوُلوا األَْلَباِب ]وقال أيضا : [ ِكَتاٌب أَنَزْلَناُه ِإلَْيَك ُمَباَرٌك لَِّيدَّ         َ   بـَُّروا آ

دابه :   ٠  ٥   تطبيق أحكامه بتحليل حالله وحترمي حرامه والتأدب 
ُر   قال تعاىل : [       َوُم َويـَُبشِّ اِحلَاِت أَ ِإنَّ َهـَذا اْلُقْرآَن ِيْهِدي ِللَِّيت ِهَي أَقـْ ًرا َكبـِـريًا  اْلُمْؤِمِنَني الَِّذيَن يـَْعَمُلوَن الصــَّ ُْم َأجــْ نَّ هلــَ

  [  
ت فــال يتجاوزونـــها حــىت ينفــذوا مــا        كــان الصــحابة يــرون أن القــرآن رســائل مــن ربـــهم . فكــانوا يتعلمــون العشــر آ

  فيها من عمل .
  ّق تالوته " : " يعملون بـه حـقَّ عملـه " . رضي هللا عنه _ يف قوله تعاىل " يتلونـه ح  –ن جماهد  وع      
    اجلهاد به وهداية البشرية إليه :٠ ٦     

  " َفال ُتِطِع اْلَكاِفرِيَن َوَجاِهْدُهم بِِه ِجَهاًدا َكِبريًا "  قال تعاىل :       
ـــدان ،         م حيملـــون كتـــاب هللا بيـــد ، والســـيف بيـــد ، يفتحـــون القلـــوب قبــــل البلـ لقـــد خـــرج املســـلمون مـــن جزيـــر

ا القرآن ، فــدخل النــاس يف ديــن هللا أفواجــا ، وعمــت الرمحــة والعدالــة  وينشرون العدالة واخللق واملبادىء اليت   جاء 
واملساواة ربوع العامل ، ولن يصلح آخر هذه األمة إال مبا صلح به أوهلا ، فــإىل القــرآن الكــرمي نتلــوه وحنفظــه ، ونطبقــه  

  واملؤمنني " وجناهد به ، ونعتز به ونرفع رايته ، حىت تعود لنا عزتنا " و العزة ولرسوله 
  والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته  

 
 
 


