كل يومٍ في رمضَان
تَخْتِمُ القُرْآنَ َمرةً ُ

روى اإلمام الرتمذي يف سننه عن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل
عنه :قال رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم : -

(من قرأ حرفا من كتاب اهلل فله به حسنة ،
والسنة بعش أمثالا  ،ل أقول :أمل حرف ،
ولكن :ألف حرف  ،ولم حرف  ،وميم حرف)

احلؿد هلل افذي يرس افؼرآن فال ّدـار ،وافصالة وافسالم ظذ كبقـا حمؿد وآفه وصحبه ُظالة
اهلؿة إخقار ،وبعد:
ؾؽثر ًا ما كؼرأ ظن حقاة افسؾف أن ؾالك ًا ـان يؼرأ افؼرآن ذم فقؾة واحدة ،وأخر خيتؿه ذم
افقوم وافؾقؾة ،وكؼف متسائؾغ :هل هذه مبافغا ت من افؼول أم أكه حق؟ وضادا أكه حق ؾلكى
فـا بذفك؟
أنت تستطيع ذلك بإذن اهلل بالرشوط اآلتية:
 - 1أن متتؾك ؿؾبا مثل ؿؾوهبم ،خمؾص ًا ،مشتاؿ ًا ،حيسن افظن بربه ،متوـالً ظذ موٓه ؾفو
حسبه ،مـاؾس ًا ذم مرضاة اهلل ،مسابؼ ًا ذم اخلرات ،ؾفل متتؾك هذا افؼؾب؟
-2

أن تؽون مشغوًٓ جد ًا وفقس ظـدك أوؿات فؾػراغ ،بل أكت صاحب مفامت ـثرة

جد ًا ذم رمضان وـؾفا ٓزمة واجبة (صالة وظؿل ،إظداد فؾطعام ،وؽر ذفك.
-3

أن تؽون متػائالً متدرب ًا ظذ ذفك ؿبل دخول رمضان وأكت صائم ،ذم يوم ؿائظ؛

بعقد ما بغ ضرؾقه.
حرهٌ ،
صديد ُّ

www.facebook.com/hefzcenter
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رؾؼة تسابؼفا وتـاؾسفا ،وفتؽن هذه افرؾؼة هم افصحابة رضوان اهلل ظؾقفم ،ؾغافب ًا

ُخ َس ُه زـا ًة ؛
فن دمد بغ إحقاء من يعقـك ظذ هذه ادفؿة ،وإن وجدت ؾال بد أن خترج ُ ُ
ؾفذا ــز.
 - 5احلدر ذم افؼراءة ؛ افرسظة واخلػة ذم إداء مع مراظاة إحؽام.
-6

ظدم افتؽؾف هنائق ًا ،ؾؾقس فديك وؿت ،وفقس فديك جفد؛ ؾلكت فن تستطقع أن

تؼب إن جف َحؾ ُؼك؛ ٕكك صائم ،ؾارؾق بـػسك وأكػاس ظؿرك  ،وٓ تـس:
.
-7

احسم افدؿقؼة حتسمك ،وٓبد من ضبط افوؿت ؛ ؾاجلزء ٓ تستغرق ؿراءته أـثر من

 15دؿقؼة (ظذ إـثر وٓ مبافغة) ؛ وبذا أكت حتتاج شبع شاظات وكصف افساظة (454
دؿقؼة ؾؼط فقس ؽر) ذم يوم ـان مؼداره  1444دؿقؼة ،أرأيت ـقف هي مفؿة شفؾة
جد ًا؟!
ٓ - 8بد من إظداد ؿائؿة بإوؿات افتي يؿؽـك اشتغالهلا ،وهذا بقان ٕـثرها ،وافؽل أظؾم
بلوؿاته:
 ؿبل افػجر شاظة ( 4أجزاء) بغ إذان واإلؿامة ذم صالة افػجر حوايل  24دؿقؼة (جزء وزيادة). بعد ختام افصالة وأذـار افصباح إػ صالة افؼوق حوايل شاظة وكصف ( 6أجزاء)،www.facebook.com/hefzcenter
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وأجر حجة وظؿرة  ،ؾاهـفا متؼبال.
 ذم ادواصالت ظذ أؿل تؼدير  15دؿقؼة ذهاب ًا و 15إياب ًا ( 34دؿقؼة)؛ جزآن ،وظذ أؿىصتؼدير  64دؿقؼة ذهاب ًا و 64إياب ًا ( 124دؿقؼة) ؛ حوايل ُخسة أجزاء؛ ؾؼد تؽون مرهؼ ًا
فذا أظطقتك راحة ُخسة دؿائق.
 إن ــت رجالً ؛ ؾؾديك بعد صالة افعرص ــز ثؿغ ،إهل مشغوفون بإظداد افطعام،ؾافزم ادسجد إػ صالة ادغرب حتى ٓ تػوتك صالة اجلامظة (حوايل  3شاظات تؼريب ًا) ؛
 12جزء ظذ أؿىص تؼدير ،و 11جزء ظذ أؿل تؼدير.
 ربع شاظة متؽثفا ذم ادسجد افؼريب من مـزفك ؿبل أذان افعشاء ثم ربع شاظة أخرىتؼريب ًا بغ إذان واإلؿامة (جزآن) ،وهذا ما أكصحك به أن ٓ تضقع إوؿات ذم ادواصالت
فتصل إػ مسجد بعقد ظـك ،ختر مسجد ًا ؿريبا مـك خيتم ـل فقؾة جزء ،واإلمام ؾقه صوته
حسن.
 إن ـ ِــت بال ظؿل هناري ،ؾام أمجل أن تزيد اددة افتي بعد صالة افػجر إػ 5
ـت امرأة أو َ
شاظات
( حوايل  24 - 17جزء) ثم تـام من افتاشعة صباح ًا إػ ؿبل افظفر بـصف شاظة ،وأرباب
اهلؿة افعافقة ٓ يـامون ،أي ؿؾقؾو افـوم.
2
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 بعض إصغال  -تستطقع ؿراءة افؼرآن ؾقفا دون تضققع فؾؿصافح أو إظامل ،وهذاأؾضل من افثرثرة ؾقام ٓ يػقد أو حيرم (ظدد إجزاء :جزآن ظذ إؿل)
 أثـاء افراحة ذم صالة افساويح ،حوايل كصف شاظة جمتؿعة أو متػرؿة (جزآن ظذ إـثر) هـقئا فك إن ــت حاؾظ ًا فؾؼرآن ظن طفر ؿؾب؛ ؾلكت أـثر افـاس ؿراءة فؾؼرآن ذم ـلمؽان وزمان وحال.
 وإن رزؿك اهلل بعؿرة ذم رمضان ،ؾال ُت ِض ْع افزمان ،وهـاك ٓ بلس أن تؼىض افقوم ـؾه ذمؿراءة إجزاء  ٓ -شقام ذم افصالة  -وٓ تـتفك إوؿات ذم اشتبدال افعؿؾة وافؼاء؛
ؾافؽعبة ؾؼط هـاك ،واهلدايا ذم خان اخلؾقع (افؼاهرة) وادـشقة (اإلشؽـدرية) وـل أظؾم
بحال بؾده.
جزءا ذم افقوم
أراك باؽتـام هذه إوؿات وؽرها  -تستطقع بإذن اهلل  -أن تؼرأ أـثر من ً 34
وافؾقؾة ،وفؽن ٓ أكصحك بافزيادة؛ ؾلحب إظامل إػ اهلل أدومفا وإن ؿل!
هذا ما أراه يػعؾه من يريد ادسابؼة إػ اخلرات وادـاؾسة فـقل افدرجات افعافقات ،وٓ تـس:
واظؾم أكه ٓ يشسط افتدبر ذم افؼراءة  -ـام أؾتى بذفك اإلمام افشوـاين وتؾؿقذه افعالمة
صديق حسن خان  ٓ -شقام ذم إزمـة افػاضؾة وإماـن افػاضؾة ،وهذا ما كص ظؾقه
افعؾامء ودرج ظؾقه افسؾف ،وٓ بلس من ختم افؼرآن ذم أؿل من ثالث ،راجع :فطائف
www.facebook.com/hefzcenter
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ادعارف ٓبن رجب احلـبع ،ـقف تؼرأ افؼرآن افؽريم ذم رمضان وؽره من افشفور ،د.
حمؿد شفقل ،وهو موجود ظذ افشبؽة.
إصول  :اإلخالص ،افتوـل وآشتعاكة ،وافصز وادثابرة.
مطؾوب :إؽالق افػم واهلاتف واإلظراض ظن افتسؽع بغ صػحات افـت وافشات ،
وتلجقل ادواضقع اهلامة وافتاؾفة إػ بعد رمضان ،وٓ داظي فؾتاؾفة ظؿوم ًا ،ؾإظامر كػقسة ،
أخؾص
وؿبل ذفك ـؾه:
ْ
أجر من ؿرأ و َظ َ
ؿل بام ؾقه من
ماذا فو اجتفدت ذم كؼ هذا ادوضوع حتى يؽون فك َ
افصحقح ،جـبـا اهلل وإياـم افزفل.
= مؾحوطة:
شدد وؿارب  ،وافغرض من هذا ادؼال = أن تعؾم أكك تستطقع أن تػعل افؽثر وافؽثر
بحػاطك ظذ إوؿات افتي ٓ تؾؼي هلا بآ  ،وهي باجتامظفا تصـع صقئا ظظقام.
= افتدبر حاصل بحضور افؼؾب  ٓ ،بؿجرد افبطء ذم افؼراءة  ،ؾاشتحرض ؿؾبك واجعؾه ؿؾبا
هلل وحده.
تقبل اهلل منا ومنكم صالح األعامل.
سعيد محزة = تم حتديث املقال  02 :شعبان  6341هـ  0262/1/7 -م
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