
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

تعاىل:    اهلل  َواْلُفْرَقانِ }قال  اْْلَُدى  ِمَن  َوَبيِّنَاٍت  لِلنَّاِس  ُهًدى  اْلُقْرآُن  فِيِه  ُأْنِزَل  الَِّذي  َرَمَضاَن  ]البقرة/    {َشْهُر 

فجعل ،  فيهالنزول القرآن    القدر   عظم اهلل ليلة كام  ل القرآن فيه؛  ولقد عظم اهلل تعاىل هذا الشهر لنز ،[185

خي  فيها  ألف   اً العبادة  ووأعال  ،  شهر  من  وسلم  درجة  عليه  اهلل  صىل  املصطفى  نبينا  القرآن ونزلرشف  ل 

ُه َلِذْكٌر َلَك َولَِقْوِمَك َوَسْوَف ُتْسَأُلونَ }قال تعاىل:   عليه وهذه األمة سبب رشفها وعزها  ،  [44]الزخرف/    {َوإِنَّ

َتْعِقُلونَ َلَقْد  }:تعاىل قال    القرآن،  هو َأَفاَل  ِذْكُرُكْم  فِيِه  كَِتاًبا  إَِلْيُكْم  ابن  [10  / األنبياء ]{َأْنَزْلنَا  قال  يف    عباس، 

 .ي رشٌف لك ولقومكأ :املوضعي 

نبينا صىل اهلل عليه  ولكنها انقضت بوفاة النبي، أما    ،معجزة  األنبياء السابقي لوجدنا أن لكل نبي ولوتأملنا 

يديه وسلم   عىل  رآها    جرت  حسية  عنهم  الصحابةفقط  معجزات  اهلل  أنه    ، ريض  باقيٍة غي  بمعجزٍة  جاء 

القيامة  خالدة  يوم  القرآن  إىل  الكتاب  ،  هي  تعاىل بحفظه ذالهذا  اهلل  َلُه  }ي تكفل  َوإِنَّا  ْكَر  الذِّ ْلنَا  َنزَّ َنْحُن  ا  إِنَّ

نز،  [9/ اَلجر ]{ََلَافُِظونَ  منذ  هو  كام  فهو  والتحريف،  التبديل  من  وال    هلوفصانه  هذا،  يومنا  إىل  النبي  عىل 

كتاب يعرف  وال  كالقرآن  تارخيه  طول  مع  صحته  عىل  أمجع  كتابًا  البرشية  تاريخ  يف  اال  يعرف  به   مهتامتم 

 .كالقرآن الكريم 

فبعدإ بل اَلفظ  زادت وسائل  الزمان  امتد  كلام  كان  نه  اَلجارة  أن  واجللود   يكتب عىل  النخيل   !وسعف 

نراه   ما  إىل  األمور  تطورت  ثم  األوراق  عىل  يطبع  انتشارٍ   اليومصار  االلكرتونية    من  االجهزة  عىل 

 .كل القراءات ب بع طُ واالسطوانات الصوتية، وصار يرتل بجميع رواياته، و

ف والقرآن  الصيام  ألذ حروفه  وهذا شهر  للصائم يف رمضان، وما  القرآن  قراءة  و   عىلام أحسن  ما  اللسان، 

يكون  ، حينها  ألطف وقعها عىل القلوب. حينام يفرغ البطن ويصفو العقل من كدر املأكوالت والشهوات

ثقاًل  واجلوارح  غفلة،  والنفس  قسوة،  القلب  تكسب  والشهوة  والرشاب  فالطعام  آخر؛  طعم  للقرآن 

     .التدبرذه اَلال يمكن للقارئ  هبالفكر، ويذهب الغفلة، ونشط الصيام لي وكسال، فيأيت 

 



 

 

 

األذن أحىل كالم يصل ستسمع  فالعي ترى يف تلك الصفحات املرشقة نورًا هيدهيا إىل الطريق املستقيم، و 

فيعظم رجاؤه ملا  ، والقلب يتنعم باملعاين املؤثرة التي تزرع فيه حب هذا الكتاب وحب منزله العظيم،  إليها 

عند اهلل من اخلي، ويشتد خوفه أن يصل إليه غضبه أو تناله عقوبته، وكلام زادت قراءته وتأمله انكشفت له  

 .حقائق ودقائق مل تكن مرت عليه من قبل

إن القرآن ال ينفع قارئه إال إذا تدبره، والصوم زمان خصب لتحقيق هذه الغاية اَلميدة، ومن اخلطأ الكبي  

ي  املصحف  أن  هناية  أو  السورة  هناية  إىل  الوصول  رمضان  غي  ويف  رمضان  يف  للقارئ  األكرب  اْلم  كون 

 .بإرساع القراءة وأكل اَلروف والكلامت

السلف  بـ  : )ألنقال بعض  ليلتي حتى أصبح  فيهام، ،  إذا زلزلت  أقرأ يف  أتردد  أزيد عليهام  والقارعة، ال 

إلي  أهذي   وأتفكر أحب  ليلتي    من  به، قال تعاىل (كلهاالقرآن  العمل  الذي يعقبه  للتدبر  ُأنزل  إنام  : ، والقرآن 

َر ُأوُلو اأْلَْلَباِب } ُروا آَياتِِه َولَِيَتَذكَّ بَّ                                                                                                                                                                                                      [. 29ص:  ] {كَِتاٌب َأْنَزْلنَاُه إَِلْيَك ُمَباَرٌك لَِيدَّ

 لقد كان ألهل اإليامن مع تدبر القرآن حديث مؤثر، خشعت له قلوهبم، ودمعت منه عيوهنم،   

عبدف عنه   عن  اهلل  ريض  مسعود  بن  وسلم  اهلل  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  ل  قال  ))قال:  الُقْرآنَ :  عيلَّ    .اْقَرْأ 

ُأْنِزَل  َفَقَرْأُت َعَلْيِه سورَة     ُأِحبُّ أْن أْسَمَعُه ِمْن َغِيي؛ َقاَل: إِينِّ ؟!  قلُت: َيا رسول اهللِ، أقرُأ َعَلْيَك، َوَعَلْيَك 

اآلية:   هِذِه  إِىل  ِجْئُت  َحتَّى   ،
ِ
َشِهيًدا  َفَكْيَف }النَِّساء  

ِ
َهُؤاَلء َعىَل  بَِك  َوِجْئنَا  بَِشِهيٍد  ٍة  ُأمَّ ُكلِّ  ِمْن  ِجْئنَا   {إَِذا 

 . ْذِرَفان َفاَلَتَفتُّ إَِلْيِه فإذا َعْينَاُه تَ [، 41النساء:  ]

 . ال يفتتح الصالة قارئًا إال مهلت عيناه  حزيناً وكان أبوبكر الصديق ريض اهلل عنه رجاًل أسيفًا  

رعيته،  خرج  و ليتفقد  ليال  من  ليلة  عنه يف  اهلل  قائاًم يصيل فعمر ريض  فوافقه  املسلمي  من  بدار رجل  مر 

 :؛ فقال عمر [8،  7الطور:  ]{َك َلَواِقٌع َما َلُه ِمْن َدافِعٍ إِنَّ َعَذاَب َربِّ }:  فوقف يستمع قراءته فقرأ الطور حتى بلغ

ورِب  يعوده   قسم  شهرًا  فمكث  بيته  إىل  رجع  ثم  مليًا  فمكث  حائط  إىل  واستند  محاره  عن  فنزل  الكعبة، 

 .الناس ال يدرون ما مرضه، وما مرضه إال تأثره بام سمع

التوبة،   سورة  يقرأ  عنه  اهلل  ريض  طلحة  أبو  الصحايب  وصلوهذا  تعاىل  حتى  َوثَِقااًل  }: قوله  ِخَفاًفا  اْنِفُروا 

 أرى ربنا   :؛ قال[41التوبة:  ] {َوالُِكْم َوَأْنُفِسُكْم يِف َسبِيِل اهللَِّ َذلُِكْم َخْيٌ َلُكْم إِْن ُكنُْتْم َتْعَلُمونَ َوَجاِهُدوا بَِأمْ 

 



 

 

 

يستنفرنا شيوخًا وشبابًا، جهزوين يا َبني. فركب البحر غازيًا يف سبيل اهلل فامت فلم جيدوا جزيرة يدفنونه  

  . فنوه، ومل يكن قد تغي جسده خالل تلك األيام التسعة فوق السفينةفيها إال بعد تسعة أيام فنزلوا فد

سمع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقرأ يف املغرب بالطور حتى    وجبي بن مطعم صحايب ريض اهلل عنه

 َأْم ُهُم اخْلَالُِقونَ }:  بلغ قوله تعاىل
ٍ
ء قلبي يطي؛ فكان ذلك من    فكاد :قال،  [35الطور:  ]  {َأْم ُخلُِقوا ِمْن َغْيِ ََشْ

  . أسباب إسالمه

املظلمة   الليال  تلك  من  ليلة  يف  هو  فبينا  الليل  لصوص  من  توبته  قبل  كان  اهلل  رمحه  عياض  بن  والفضيل 

َأْن  َأمَلْ َيْأِن لِلَِّذيَن آَمنُوا  } :أرشقت يف قلبه آية فبددت تلك الظلامت، إذ رقي تلك الليلة بيتًا فسمع قارئًا يقرأ

فَ  َقْبُل  ِمْن  اْلكَِتاَب  ُأوُتوا  ِذيَن  َكالَّ َيُكوُنوا  َواَل  اَْلَقِّ  ِمَن  َنَزَل  َوَما  اهللَِّ  لِِذْكِر  ُقُلوهُبُْم  اأْلََمُد ََتَْشَع  َعَلْيِهُم  َطاَل 

ب وصار يرضب بعبادته  فقال: بىل، واهلل قد آن، فنزل وتا  [؛ 16اَلديد:  ]{َفَقَسْت ُقُلوهُبُْم َوَكثٌِي ِمنُْهْم َفاِسُقونَ 

 . وصالحه املثل بعد ذلك

يكمل أجره   لكي  يتمسك هبا  أن  للقارئ  آداب حسنة يستحب  ْلا  الكريم عبادة عظيمة،  القرآن  قراءة  إن 

 :ويتم انتفاعه، ومن تلك اآلداب

فيها-1 والتمهُل  القراءة  النية يف  َريِضَ  ؛  إخالص  اِعِديِّ  السَّ َسْعٍد  ْبِن  َسْهِل  َعَلْينَا  َعْن  َخَرَج  َقاَل:  َعنُْه،  اهللَُّ 

هللَِِّ  ))اَْلَْمُد  َفَقاَل:  َبْعًضا،  َبْعُضنَا  ُيْقِرُئ  اْلُقْرآَن  ُئ  َنْقرَتِ َوَنْحُن  وَسلَّم،  َعَليه  اهلل  َصىلَّ  اهللِ  اهللِ َرُسوُل  كَِتاُب   

اْقَرُؤوا اْلقُ  اْلُقْرآِن  َواِحٌد، فِيُكُم األَْخَياُر، َواألمَْحَُر، َواألَْسَوُد،  ُيِقيُموَن ُحُروَف  َيْقَرُؤوَنُه  َقْوٌم  َيْأيِتَ  َأْن  َقْبَل  ْرآَن 

ُلوَنهُ  َيَتَأجَّ َثَواَبُه، َوالَ  ُلوَن  َيَتَعجَّ َتَراِقيِهْم  جُيَاِوُز  ْهُم الَ  ُيَقاُم السَّ اقرأوا القرآن هلل تعاىل قبل أن يأيت  أي،  ((َكاَم   :

إذا خرج من القوس، يطلبون بقراءته عرض الدنيا وال يريدون به  قوم يرسعون يف تالوته كإرساع السهم  

  .جزاء اآلخرة

العلم العاملي به، قال    اخلشوع عند قراءته -2 إَِذا    إِنَّ }تعاىل:  وهذه صفة أهل  َقْبلِِه  ِمْن  اْلِعْلَم  ُأوُتوا  ِذيَن  الَّ

َوَيُقوُلوَن   ًدا  وَن لِْْلَْذَقاِن ُسجَّ رُّ
َعَلْيِهْم خَيِ نَا  ُيْتىَل  َربِّ َكاَن َوْعُد  نَا إِْن  َربِّ ونَ ُسْبَحاَن  رُّ

َيْبُكوَن   ملََْفُعواًل َوخَيِ لِْْلَْذَقاِن 

 . [109  – 107اإلرساء:  ] {َوَيِزيُدُهْم ُخُشوًعا 

 .، واستعامل السواك، واستقبال القبلة، وحتسي الصوت ما أمكنالطهارة من اَلدثي-3

 



 

 

 

اآلداب  -4 وسلم   العظيمةومن  عليه  اهلل  صىل  قال  وسلوكه،  القارئ  أخالق  عىل  القرآن  آثار  تظهر  : أن 

املُْْؤمِ )) َوَمَثُل  َطيٌِّب؛  َوَطْعُمَها  َطيٌِّب  ِرحُيَها  ِة،  األُْتُرجَّ َكَمَثِل  اْلُقْرآَن  َيْقَرُأ  الَِّذي  املُْؤِمِن  َيْقَرُأ َمَثُل  الَ  الَِّذي  ِن 

التَّْمَرِة، الَ  َكَمَثِل  ِرحُيَها َطيٌِّب اْلُقْرآَن  حْيَاَنِة،  الرَّ َمَثُل  اْلُقْرآَن،  َيْقَرُأ  الَِّذي  املُْنَافِِق  َوَمَثُل  ُحْلٌو؛  َوَطْعُمَها  َْلَا  ِريَح     

؛ َوَمَثُل املُْنَافِِق الَِّذي الَ َيْقَرُأ اْلُقْرآَن َكَمَثِل اَْلَنَْظَلِة، َلْيَس َْلَا ِريٌح َوَطْعُمهَ    ((.ا ُمرٌّ َوطْعُمَها ُمرٌّ

عنه  ابن مسعود ريض اهلل  الناس  :  قال  إذا  وبنهاره  نائمون،  الناس  إذا  بليله  أن يعرف  القرآن  ينبغي َلامل 

خيوضون،   الناس  إذا  وبصمته  يضحكون،  الناس  إذا  وببكائه  يفرحون،  الناس  إذا  وبحزنه  مفطرون، 

الناس خيتالون إذا  بن عياض .وبخشوعه  الفضيل  القرآن حامل  :  وقال  أن حامل  ينبغي  اإلسالم، ال  راية 

 . يلهو مع من يلهو، وال يسهو مع من يسهو، وال يلغو مع من يلغو؛ تعظيام َلق القرآن

فالقرآن القرآن حافظوا عىل تالوته وتدبره، وحتكيمه والعمل به، وأكثروا من قراءته هذه األيام؛ فإهنا أيام 

كتابه مع  أنفسكم  من  اهلل  فأروا  فسيح؛  خي  وموسم  ال    فاضلة  له  حجة  القرآن  كان  من  فالسعيد  خيا؛ 

  .عليه

 .رزقني اهلل وإياكم اإلقبال عىل كتابه، والعمل بام فيه، وجعَله حجة لنا ال علينا 

 

 واَلمد هلل رب العاملي 

 

 

 

 

 

 

 


