
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب   

 

َوَبيِّنَاٍت ِمَن  :تعاىل  قال  اْلُقْرآُن ُهًدى لِلنَّاِس  ُأْنِزَل فِيِه  َرَمَضاَن الَِّذي  ،  [ 185البقرة: ]  ((اهلدى والفرقان))َشْهُر 

النفوس، به تزكو  الذي  الكريم  القرآن  الكبرية بني  العالقة  الكريمة يدرك  املتأمل يف هذه اآلية  وترتاح   إن 

بتالوته القلوب، وبني شهر رمضان الذي حتصل به التقوى، فاهلل تبارك وتعاىل أنزل القرآن مجلة واحد إىل 

سبحانه:  قال  املحفوظ،  اللوح  من  القدر  ليلة  يف  الدنيا  السامء  يف  العزة  اْلَقْدرِ }بيت  َلْيَلِة  يِف  َأْنَزْلنَاُه    {إِنَّا 

َأْنَزْلنَاُه يِف  }و  ،[1]القدر: ُمنِْذِرينَ إِنَّا  ُكنَّا  ا  إِنَّ ُمَباَرَكٍة  ، وقد بني صىل اهلل عليه وسلم العالقة بني  [3]الدخان:{َلْيَلٍة 

مَ  َربِّ  َأْي  َياُم  الصِّ َيُقوُل  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  لِْلَعْبِد  َيْشَفَعاِن  َواْلُقْرآُن  َياُم  ))الصِّ فقال:  والقرآن  ومضان  نَْعُتُه شهر 

َهَوا ْعنِي فِيهِ الطََّعاَم َوالشَّ َعاِن((.  .ِت بِالنََّهاِر َفَشفِّ ْعنِي فِيِه. َقاَل َفُيَشفَّ ْيِل َفَشفِّ  َوَيُقوُل اْلُقْرآُن َمنَْعُتُه النَّْوَم بِاللَّ

ففي شهر رمضان جيتمع الصوم والقرآُن، فتدرُك املؤمَن الصادَق شفاعتان؛ يشفع له القرآن لقياِمه، ويشفع 

اِحِب َفَيُقوُل َقاَل َرُسوُل اهللَِّ صىل اهلل عليه وسلم:له الصيام لصيامه؛   ُجِل الشَّ ))جَيِيُء اْلُقْرآُن َيْوَم اْلِقَياَمِة َكالرَّ

 َأَنا الَِّذي َأْسَهْرُت َلْيَلَك َوَأْظَمْأُت ََنَاَرَك((. 

ارتبط ِذكره بالقرآن العظيم    وهذا الشهر الكريم مل َيرتق إىل تلك املكانة ومل يرتِفع إىل هذه املنزلة، إَّلَّ حني 

فعة، وبلغت أن تكون خرًيا   وصار حمالا زمنياا لنزوله، بل إنَّ ليلة الَقدر ذاهتا مل َتبلغ ما بلَغت من املكانة والرِّ

فها اهلل تعاىل واختارها موعًدا لنزول الكتاب العزيز. فالقرآن روح للروح،  من ألف َشهر، إَّل بعد أن رشَّ

كه ألبصارونور للبصائر وا  ك به، ناله من نوره وبركاته عىل َقدر ِصدقه يف متسُّ ، وهو كتاٌب مباَرك؛ َمن متسَّ

 . واتصاله به

ومن هنا َنفهم أنَّ هذا الرشف وهذه املكانة التي حظي هبا َشهر رمضان، إنَّام كانت بربكة كتاب اهلل تعاىل،  

إىل متتدُّ  بل  الكريم،  هر  الشَّ عىل  مقصورة  ليست  ا  فأنا    وأَنَّ هنا  ومن  ذكره.  جلَّ  اهلل  بكتاب  اتَّصل  من  كل 

وفهاًم  وسامًعا،  قراءًة  تعاىل  اهلل  كتاب  عىل  واإلقبال  العظيمة،  املناسبة  هذه  اغتنام  إىل  وإخواين  نفيس  أدعو 

عىل  ُيعينه  والتدبر  والتفسرِي  والسامع،  القراءة  من  ِورًدا  لنفسه  منَّا  واحد  كلُّ  وليجعل  وعماًل..  ًرا  وتدبُّ

ري إىل اهلل جلَّ وعال. واملؤمَن جيتمُع له يف شهر رمضان ِجهادان لنفِسه: جهاٌد بالنهار عىل    إحسان السَّ



 

 

 

الصيام، وجهاٌد بالليل عىل القيام ،فمن مجع بنَي هَذْيِن اجلهاَدْيِن، ووَّفَّ بحقوقهام، وصرب عليهام، ُويفِّ أجَره 

بالقرآن   رمضاَن  شهر  اختصاص  صور  ومن  حساب؛  ما  بغري  أكثر  الصالة  فهذه  الرتاويح،  صالُة  الكريم 

خيتم   أن  لإلمام  اسُتحبَّ  ولذلك  مرتَّاًل؛  ًدا  جموَّ اهلل  كتاَب  الناس  ليسمع  رُشعت  وكأَنا  القرآن،  قراءُة  فيها 

 .فيها ختمة كاملة

تعاىل:  -1 اهلل  قال  شفاء  لِلْ }القرآن  َوَرْْحٌَة  ِشَفاٌء  ُهَو  َما  اْلُقْرآِن  ِمَن  ُل  إَِّلَّ  َوُننَزِّ الظَّاملنَِِي  َيِزيُد  َوََّل  ُمْؤِمننَِي 

ج ،[82اإلرساء:  ]{َخَساًرا َما : ))َقاَل صىل اهلل عليه وسلم،  به اهلموم، وُيْذِهب به الغموم  اهلل تعاىل  والقرآن ُيفرِّ

اللَُّهمَّ   َفَقاَل  َحَزٌن  َوَّلَ  َهمٌّ  َقطُّ  َأَحدًا  َأَمتَِك    إينَأَصاَب  َواْبُن  َعْبِدَك  َواْبُن  َِّفَّ   ناصيتي َعْبُدَك  َماٍض  بَِيِدَك 

ْمَتُه َأَحدًا ِمْن َخلْ  ْيَت بِِه َنْفَسَك َأْو َعلَّ ِقَك َأْو َأْنَزْلَتُه َِّف ُحْكُمَك َعْدٌل َِّفَّ َقَضاُؤَك َأْسَأُلَك بُِكلِّ اْسٍم ُهَو َلَك َسمَّ

َعَل اْلُقْرآَن َربِيَع َقْلبِي َوُنوَر  كَِتابَِك َأِو اْسَتْأَثْرَت بِهِ  َوَذَهاَب    حزينَوَجاَلَء    صدري َِّف ِعْلِم اْلَغْيِب ِعنَْدَك َأْن ََتْ

ُه َوُحْزَنُه َوَأْبَدَلُه َمَكاَنُه َفَرجاً   ((.ََهِّى. إَِّلَّ َأْذَهَب اهللَُّ ََهَّ

َوَما اْجَتَمَع َقْوٌم َِّف َبْيٍت ِمْن  ) وسلم: )  صىل اهلل عليه   قالسبب لنزول السكينة وغشيان الرْحة:    القرآن  -2

َوَغِشَيْتُهمُ  كِينَُة  السَّ َعَلْيِهُم  َنَزَلْت  إَِّلَّ  َبْينَُهْم  َوَيَتَداَرُسوَنُه  اهللَِّ  كَِتاَب  َيْتُلوَن  اهللَِّ  املاََْلئَِكُة  ُبُيوِت  ْتُهُم  َوَحفَّ ْْحَُة  الرَّ  

 ((. َوَذَكَرُهُم اهللَُّ فِيَمْن ِعنَْدهُ 

عن أيب ذرٍّ ريض اهلل عنه قال: قلت: يا رسوَل فالقرآَن يكون نوًرا لنا يف الدنيا، وذخًرا لنا يف اآلخرة:    -3

عليك بتالوة   عليك بتقوى اهللِ؛ فإنه رأُس األمر كلِّه، قلت: يا رسوَل اهلل، ِزْدين، قال:)) اهللِ، أوِصني، قال:  

 ((. السامء القرآن؛ فإنه نوٌر لك يف األرض، وذخٌر لك يف 

فَمن أراد زيادة اإليامن يوًما بعد يوم، فعليه بكتاب اهلل؛ قال تعاىل:  ،  نْقرُأ القرآن حتى ُيزاد لنا يف اإليامن   -4

إِياَمًنا} َزاَدهْتُْم  آَياُتُه  َعَلْيِهْم  ُتلَِيْت  تعاىل:  [2]األنفال:  {َوإَِذا  وقال  إِياَمنً }،  َفَزاَدهْتُْم  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ ا  َوُهْم َفَأمَّ ا 

ونَ    .[124]التوبة: {َيْسَتْبرِشُ

الغافلني  -5 من  نْكَتب  َّل  حتى  القرآن  وسلم:  ،  نْقرُأ  عليه  اهلل  صىل  مل )) قال  ليلة،  يف  آيات  عرَش  قرأ  َمن 

 ((. ُيكتب من الغافلني، ومن قرأ مائَة آية، ُكتَِب من القانتني

 

 



 

 

 

ل عىل جبال من احلسنات  -6   َمْن َقَرَأ َحْرًفا  ))   :  صىل اهلل عليه وسلم  َقاَل ،  نْقرُأ القرآَن الكريم حتى نتحصَّ

وَ  َحْرٌف  َألٌِف  َوَلكِْن  امل َحْرٌف  َأُقوُل  َّلَ  َأْمَثاهِلَا  بَِعرْشِ  َواحْلََسنَُة  َحَسنٌَة  بِِه  َفَلُه  اهللَِّ  كَِتاِب  َوِميٌم  ِمْن  َحْرٌف  َّلٌَم 

 ((. ٌف َحرْ 

فيها أخريًا  و-7 الدنيا وما  القرآن؛ ألنه خرٌي من  نْقرُأ  املناصب   ،نحن  بدنياهم، وأهل  الدنيا  أهل  فإذا فرح 

بمناصبهم، وأهل األموال بأمواهلم، فجدير أن يفرح حامل القرآن بكالم اهلل الذي َّل توازيه الدنيا بكل ما  

 . فيها 

 

 

 واحلمد هلل رب العاملني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


